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 ةمدعم

 ,نيمجرثملاو ءاضقلاو مالعإلا لاجرو نيملعملا نم نيفقثملا ةرهمج بطاخي باتكلا اذه
 .ثدحتي ىأ بتكي وأ أرقي نأ هلمع ىضتقا نم لكو

 اهنأ مهداقتعا :ةغللا تايساسأ ملعت ىلع مهضعب صرح نود ًالئاح فقيامم لعلو

 الو .تاراهملا هذه ملعت ىلع نورداقلا مهدحو مه اهيف نيصصختلا نأو !ةيعص ةغل

 اذه سرغ نم . ةفيظولا راطإ ىف لخدت ال داوم نم هب ىشحت امب  ةيساردلا جهانملا ئربت
 ىندأ دح قيقحت ىلع نوصرحي ال نيذلا ملقلا باحصأ ئربن ال هسفن تقولا ىفو .مهولا

 .مهتاباتك ىف ةيوحنلاو ةيئالمإلا ةمالسلا نم

 ةيوغللا ءاطخألل ةيملع ةسارد جئاتن كل مدقأ نأ ىفكيو «ةغلابم لوقلا اذه ىف سيلو

 هذه ىف ءاج . نييويرتلا ضعب اهدعأ ىتلا ريث سجال ا لئاسر ىف ةعئاشلا ةيوحنلاو

 ١(: )صن ام ةيملعلا ةساردلا

 ,ز// ١ لعفلا :/5 5 اهتاوخأو نإ :ةيتألا ةيوحتلا ثحابملا ىف ءاطخألا عويش ثحبلا تيثأ»

 ,ز/١/٠ هب لوعقلملا :ز/ا/ - اهتاوخأو ناك ./75 طرشلا ./7 5 فطعلا 6١//, رورجملاو راجلا
 .71+ ٠ ةفاضملا «ريغ» فيرعت ,ز/ 54 ماهفتسالا 5١/, ردصملا لمع ؛/7 65 ددعلا ,ز/١7 نييمتلا

 ,/15 لصولا عطقلا ىتزمه ىف أطخلا عاش دقف (ةيئالمإلاو) ةيفرصلا ثحابملل ةبسنلابو
 ةقفايص :ز/ل" ١ ثينأتلاو ريكذتلا ,/5"7 لعافلا مسا ٠/: لوعفملا مسا :/5 5 لعقلا غيص

 مادختسا :/5 5 ةدعاسملا لاعفألا مادختسا ىف أطخلا عاش ةيوغللا ثحابملا ىفو ./7” ١ رداصملا

 مادختسا ؛,/١3 لمجلا بيترت ٠ ٠/, تادرفملا رايتخا./00 ةقيقد وأ ةحيحص ريغ تاريبعت

 .ه/ ؟ ٠ رئامضلا

 لئاسر نع اريثك فلتخت ال ىهو .ريتسجاملا لئاسر ىف لاحلا ىه هذه تناكاذإف

 سناسيللا ةلمحو ؛بالطلا دنع لاحلا نوكت اذامف  نويوبرتلا اهدعي ىتلا هاروتكدلا

 !؟ةءارقلاو ةباتكلا مهتلاسر ىضتقتو :تالاجملا ىتش ىق نولمعي نيذلا سويرولاكبلاو

 ١4١. ص ١95 © ةنس ناولح ةيبرت .ىوانق دمحم ميظعلادبع ركاش /ديسلا نم ةمدقم ريتسجام



 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 ملاعلا ىف نيفقثملا ةرهمج بطاخي بانكلا اذه نإ تلق امنيح .نذإ اغلابم نكأ مل

 .ايرغو اقرش هراطقأ نم اريثك ْتَرْيَخ ىذلا ىبرعلا

 ءاهدرس ةداعإ ىلإ انب ةجاح الف «:هسرهف ىف ةلصفم اهدجت باتكلا اذه تاعوضومو
 اهتيمسأ دقو .وحنتلا تايساسأ ميلعت ىف ةديدج ةقيرط ىلع انه ءوضلا ءاقلإ ديرأ امنإو

 ىف نيصصختلا ريغل وحنلا ميلعت ىف ىبراجت ةصالخ ىهو :ىروحملا صنلا ةقيرط»

 «ةيبرعلا ةغللا ميلعت رمتؤم» ىف هتمدق ثحب ةرمث اضيأ ىهو :ةيبرعلا ةغللا مولع
 زاجيإب ةقيرطلا هذه لمجمو .م ١591١ ماع ليربإ ىف ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةعماجب

 سرادلا ىدي نيب عضن نأ ىحنلاب صاخلا مسقلا ةياهن ىف ثحبلا دجت ذإ .ديدش

 تابيردتلا لحو ىوحنلا بابلا ةءارق دعب اهيلإ دوعيل :ةريصقلا صوصنلا نم ةعومجم

 اذإ ىتح .ايئزج هيلع بردتو همهفو هأرق امب لصتي ام اهنم جرختسيف .هيلت ىتلا ةيئزجلا

 ةيوحنلا ةهجولا نم اهلماكب صوصنلا فرع دق نوكي «وحتلا باويأ ةسارد نم ىهتنا
 .ةملك ةملك

 :نامهم نارمأ «ىروحملا صنلا ةقيرط» ايازم نمو

 .ةيفيظولا ةرئادلا جراخ ىلإ قالزنالا ىوحنلا جهنملا ىقت اهنأ لوألا

 ىلع ايجيردت رطيسي ذإ ؛ىحنلاو سرادلا نيب ىسفنلا زجاحلا عفرت اهنأ رخآلاو

 نأ هنكمي ئراقلا نإف :باتكلا اذه هيلإ حمطي ام مهأ امه ةيفيظولاو ريسيتلا ناك اذإو

 .ةلمكت هلجأل لوعفملاو ؛ةلمكت هي لوعقملاف .«ةلمكنلا» حلطصم تابوصنملا ىلع قلطي
 هني راغملا ةرازو ةنحل تاه رتكب نناذه ناك دقف نيه الو اذكمو : ةلمكت لاحلاو

 ةلئاقلا ةركفلا ىهو «وحنلا ءايحإ» ىف ىفطصم ميهاربإ ذاتسالا ةركفب تذخأ نيح

 نقضت ليك انكدقل ةلمكتلا و. ةفاسضالاو تاتسألا ةكالق نل] وهنلا ناوبأ رابضتفلاب
 ةدوعل ناوألا نآ لهف .ةيبرعلا ةغللا ةمدخ ىلع امادقإ دشأو ؛:ةأرج رثكأ :نامزلا نم نرق

 .قحلل ىدهي هللا لق ؟حورلا

 ىودت ريزعلا دنع .لف



 ةياتكلا :لوألا مسقلا
 ةيئالمالا ةباتكلا .الوأ



 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 لخدم

 :طخلاو ,ةيئالمإلا ةباتكلا وأ .ةباتكلا نف وأ ,ةباتكلا :اهنم .ةريثك ءامسأ ءالمإلا ملعل

 لوقلا ىلع ءانب ؛:ةحصلا ىلع ةباتكلا ةيدأت لوصأ» هب قرعت ملع وهو .مسرلاو .ءاجهلاو

 وه وأ .املع حيحصلا هجولا ىلع اهتيدأت نوكتق .ءلهج اهقح ةباتكلا ءاطعإ مدع نأب
 ىف أطخلا نم ةيوحنلا نيناوقلا مصعت امك .طخلا ىف أطخلا نم هتاعارم مصعت نوناق

 .(١)ءظفللا

 نع ىنج نبا هاكح ام كلذ نمو ؛ةباتكلا ىف ئطخي نم ىلع نورْزي ءامدقلا ناكو
 روزيل ؛هل بحاص عم بهذ هنأ نم . هرصع ىق ةاحثلا مامإ ىسرافلا ىلع ىبأ هخيش

 ,ملاعلا اذه مامأ تناك قاروأ ىف ىسرافلا ىلع ىبأ رظن ؛هيلع الخد املق ,ءاملعلا نم املاع

 .ىطخ :لاقف ؟ نم طخ اذه :هل لاقف .ةزمهلا تحت نيتطقنب «لئاق» ةملك اهيف تبتك دقو

 .(")امهتقول اجرخو .اذه لثم ةرايز ىف انتاوطخ انعضأ :لاقو ؛هبحاص ىلإ تفتلاف
 سرادلا بالط تاباتك ىف ةريثك ةيئالمإ ءاطخأ ىرن انحيصأ اننأ بج ع نمو

 نم ريثك تاباتك ىفو .هاروتكدلاو ريتسجاملا لئاسر نم ريثك ىف هلي ,تاعماجلاو
 .لجخلاب مهنم دحأ رعشي املقو ! ةذتاسألا

 رومألا نم اذهف .فورحلا ةباتك ملعُت نأ ءالمإلا دعاوق نم اذه همدقن امم دارملا سيلو

 هتاف ْنَم ىلعق .ةيدادعإلاو ةيئادتبالا نيتلحرملا ىف ميلعتلا ءادتبا ىف اهتفرعم مدقتت ىتلا

 ,هدهجب لامكلا دَّشْنُي نم ىلع ريسعب كلذ سيلو ؛هفورح مسر عجاري نأ كلذ نم ءىش
 .ىتاذلا ملعتلا باب نم

 : عاونأ ةثالث ىئالمإلا مسرلاو

 هنأ اذه ىنعمو .هيلع ساقي الو ءساقي الق ؛هيلع روصقم مسر ىهو :فحصملا مسر-١

 بتكن نحنف ؛هب صاخ همسر ضعب نآأل ؛هيف ةملك لك مسر ىكاحي نأ دحأل زوجي ال

 .717 ىنيروهلل ةيطخلا لوصألا ىف ةيريمالا عباطملل ةيرصنلا علاطملا (1)

 .47 هسفن (؟)
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 ةباكتكلا

 اهتدجول فحصللا تعجار ولو «ةاكزلا :ةالصلا :لمللا :ةكئالملا ءباتكلا»  الثم  نآلا

 .فحصلملا مسر ىه .فلتخم مسربي

 :لثم تاملكف «صقن الو ةدايز الف ؛قطنلل امامت قياطم طخ وهو :ىضورعلا طخلا ١

 ال امو نتكي قطتي اه لكف: نياتك-ؤردختح -اذاه :اذكش نتكت :ناتك :اوونضح اذه

 :ليق اذلو .انتاباتك ىف اهيكاحن نأ زوجي ال ةباتكلا ىف ةقيرط ىهو .بتكي ال قطني
 .ىضورعلا طخلاو ,فحصلملا طخ :امهيلع ساقي ال ناطخ

 ىف وأ :تارضاحملا ةباتك ىف وأ «لئاسرلا ىف هيلع سانلا جرد ىذلا ىئالمإلا طخلا - "

 رصع نم تاملكلا ضعب مسر ىف فلتخي طخلا اذهو .كلذ ىلإ امو فحصلاو بتكلا

 ؛ىبرفملا طخلاو ءىقرشملا طخلا كانه ناك اميدقف ؛رطق ىلإ رطق نمو ءرصع ىلإ
 ءاهقوف ةدحاو ةطقنب ىبرغملا طخلا ىف فاقلاف :هوجولا ضعب نم فالتخا امهنيبو

 ةيراغملا دنع لاوحألا لك ىف اهفلأ تيثت تناك «نبا» ةملكو ءاهتحت ةدحاو ةطقنب ءافلاو

 .سلدنالا لهأو

 ىف بتكت تناك :تاءارق» لثم ةملك نأ ثيدحلا رصعلا ىف طخلا روطت رهاظم نمو

 ءالمإلا ءاملع ضعب ناكو .كاذنآ ةلويقم تناك اهنأل «تآارق» :اذكه ةعوبطملا بتكلا ضعب

 مسرلا اذه دعي ملف نآلا امأ .«ةلثسملا» :اذكه «ةلأسملا» ةملك نويتكي بيرق دهع ىتح

 اميف نآلا فلتخت ةيبرعلا راطقألا ضعب نأ كلذ ىلإ فضأ .أطخ حبصأ مث نمو .الوبقم

 عضي ةملكلا رخآ ىق ىتلا ءايلاف ؛تاملكلا ضعب مسرو فورحلا ضعب مسر ىف اهنيب

 رصم ىف امأ .يشمي  يضقي يف :لثم ءاهتحت نيتطقن . ماشلا ىف ةصاخبو  مهضعب
 ميلقإلا ءانبأ دجن دقو . ةفرطتملا ءايلا هذه ىتطقن نولمهي مهتنإف :ةيبرعلا راطقألا ضعبو
 .تدوجح «تزع :لثم مالعأ ءامسأ ضعبلا بتكي امنيبو .كلذ ىف نيفلتخم دحاولا ىبرعلا

 ىلع فوقولاب ءةَدْوَج ُهرع :اذكه ؛ةطوبرم ءاتب قارعلاو ماشلا لهأ اهبتكي ؛ةحوتفم ءاتب
 ْ .ءاه ال ءات ,:ةطوبرملا ءاتلا

 :رومأ ةسمخ باتكلا اذه ىف اهدنع فقتس ىتلا ءالمإلا اياضق زربأ نمو

 عضاومو .(م١ 58١ ةنس ةرهاقلاب ةيبرعلا ةغللا عمجم رارقل اقيط) ةزمهلا ةباتك-١

 .ءاهلاو ةطوبرملا ءاتلاو .ةملكلا رخآ ىق ءاتلا- ؟



 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 .فذحت ىتلا فورحلا_ "

 . دازت ىتلا فورحلا :

 .اهضعبب اهلاصتا بجي ىتلاو ءاهضعي نع اهلاصفنا بجي ىنلا فورحلا_ 5

 ؟ءاب وأ اواو اقطن فلأ ةرخآ ام بتكي ىتم_- ١

 ؟افلأ اهمامأ عضت ىتم ؛ةملكل ا رخآ ىف واولا-

 .رخآو رطق نيب تاملكلا ضعب مسر ىف فالتخالا- 4

 .ءامدقلا هآترا امع اهيناوج ضعب ىف فلتخت

0110( 

 ةرمهلاةيانك

 :تامدقم

 :ةزمهلا ةباتك كل لهستي ىتح اهتفرعم بجي رومأ ةعبرأ كانه

 :اهيساني فرح ةكرح لكل ١-

 .ءايلا اهبساني ةرسكلا *

 .واولا اهيساني ةمضلاو #

 .فلألا اهبساني ةحتفلاو ©

 .ءىش هيساني الف نوكسلا امأ <

 .ةمضلا .ةرسكلا :('!(ايلزانت) ىوقألاي اءدب اهبيترتو .اًفعضو ةوق تاكرحلا فلتخت -"

 .نوكسلا .ةحتفلا

 لثم ةملك نأ انه اهانعمو .«لاثمألا ىلاوت ةيهاركد ىمست ةدعاق ةيبرعلا ةباتكلا ىف - ؟

 ىتلا واولا انفذح ىأ .سوءر ىلإ لوحتت سوؤر اهلثمو ءفوءر ىلإ لوحتت فوؤر
 .ةدحاولا ةملكلا ىف ناواو ىلاوتي ال ىتح ةزمهلا تحت

 .ءاكبلاب همن حتفي لفط ةحتفلاو .نولرقي امك حانجلا ةروسكم . مأ ةرسكلا نأ ليخت :بيترتلا اذه ركذت ىكل )١(

 ةرسكلا» اهاوقأب !ءدب تاكرحلا بيترت ركذتنل ةرابعلا هذه لوقن انهو .أدهيو نكسب همأ همضت نحو



 ةباتكلا

 امأ .فلألا .واولا .ىازلا .ءارلا .لاذلا .لادلا :ىهو اهدعب امب لصتت ال فورح كانه -

 تابيردت

 .ةمضلا .ةحتفلا .ةرسكلا .نوكسلا : ىوقألاب اًءدب ةيتآلا تاكرحلا بتر-١

 :(ب) ةعومجملا نم اهبساني امب (1) ةعومجملا نم دحاو لك لص - ؟

 (ب) )0(
 واولا اهيساني ةحتفلا

 ءابلا اهبساني ةمضلا

 فلالا اهيساني ةرسكلا

 ءىش اال هبساني نوكسلا

 :ففعضأ  ىوقأ :نيتملكلا ىدحإب تاغارفلا ألما - “

 ةحتقلا نم ..... ةمضلا

 نوكسلا نم ..... ةرسكلا

 نوكسلا نم ...... ةحتفلا

 ةمضلا نم ..... نوكسلا

 ةملكلا لوأ ىف ةزمهلا

 .امثاد فلأ ىلع بتكت ١

 عضوتو .ذخأ .ذخأ :لثم ةمومضم وأ ةحوتفم تناك اذإ فلالا قوف ةزمهلا عضوت - ١

 .ماركإ _فارشإ :لثم .ةروسكم تناك اذإ فلألا تحت

 .ناحتما :لثم اًميش فلألا ىلع عضن الف لصولا ةزمه امأ ءعطق ةزمه تناك نإ اذه

1١١ 



 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 ةزمهو ؛لصولا ةزمه نم لك عضاوم ليلق دعب حضونسو ...ةأرما تام العتسا
 .عطقلا

 :لثم فلألا قوف ةدملا ةمالعب ىفثكا ؛ةنكاس ةزمه أ ءدم فلأ ةزمهلا دعب ءاج اذإ- "

 .ىنملآ :اهلثمو .(نماأ اهلصأ) نمآ

 .ذخآ :اهلثمو ؛(لكأأ اهلصأ) لكآ
 :اهتيلوأ نع اهجرخت ال ةزمهلا تقيس اذإ ةيلاتلا فورحلا  ؟

 .ناحتمالا  لامعألا  ماركإلا :لثم ىف .فيرعتلا ةادأ

 .نثل . الّثل :ذشو .ّْنأل .قيدصلا تنال  هئاقدصأل  نيعسأل :ماللا (1)

 .سلجأس :نيسلا (ج) .هئاقدصأب  فارشإب :ءابلا (ب)

 .نإف :ءافلا (ه) ؟مهأف كنأك :فاكلا ( د)

 ؟دجسأأ : ماهفتسالا ةزمه وز

 :ةزمه هلوأ ام ىلع ماهضتسالا ةزمه لوخد

 ؟هيلع درأ مأ ريخ تمصلا : لثم ؛ةوق اهيلع افلأ فيرعتلا ةادأ ةزمهو

 فيرعتلا ةادأ ةزمه عطق عم  نيتزمهب درو ذإ .ىلهاج رعش ىف كلذ فالخ درو دقو

 :ىدبعلا َبَقَكْلا لاق

 ىنيليامهيأريخلاديرأ اًرمأ تممياذإىرداامو

 ؟ىثيغتبي وه ىذلا رشلا مأ هيغتنيأ انأ ىذلا ريخلاأ

 .رسيأو برقأ هجولا اذه نأ ىدنعو

 :لكثم :لصولا ةزمه تفذح ؛ةروسكملا لصولا ةزمه ىلع ماهفتسالا ةزمه تلخد اذإ_ ١

 ؟نينبلا ىلع تانبلا ىفطصأ :لثمو .(؟كبر ترفغتساأ :اهلصأ) ؟كيبر ترفغتسأ

 ,اهتيلوأ نع اهجرخت مل .ةحوتفملا عطقلا ةرمه ىلع ماهفتسالا ةزمه تلخد اذإ- "

 ١



 ةباككلا

 ,ءادنلا باب ىف مولعم وه امكو ؟دجسأأ ؟اذه تلعف تنأأ :كلوقك «ناتزمهلا تركُذو

 لاق ؟ذجسأ ؟اذه تلعف تنأ :لوقت ةلاحلا هذه ىقو .ءادنلا ةأادأ فذح زوجي هنإف

 فلأب «دجسأ بتكيف ةحوتفملا ىف فذحلا بلعثو ىئاسكلا زوجو» : ىنيروهلا
 .(")ةدحاو

 ءالمإلا ءاملع دنع اهيفف :ةروسكم عطق ةزمه هلوأ ام ىلع ماهفتسالا ةزمه تلخد اذإ 3

 :نالوق

 ؟...اذثأ :لثم ىف .ءاي بتكت مث نمو ؛اهتيلوأ نع ةروسكملا ةزمهلا جورخ :لوألا

 بتك ىفلؤم نم مهيرد ىلع راس نمو  ءامدقلا نم يأرلا اذه راصنأ نأ ىدبيو ؟اكفثأ

 ,هنم تاملكب ابلاغ نودهشتسي اذلو .فحصملا مسرل نودعقُي  نيرصاعملا ءالمإلا

 .ةيلع ساقي ال فحضلا طخ نأ نيسات

 مث نمو ؛ماهفتسالا ةزمه عم اهتيلوأ نع َجْرْخَت ال ةروسكملا ةزمهلا نا :رخآلاو

 :«فلأب ةروسكملاو ةمومضملا ةباتك كلام نبا زوجو» :ىنيروهلا لاق .اكفإا  اذإأ :بتكت

 .(؟):عمهلا ىف اذك ,كنإأ ؟لزتأأ :ىحن

 .ةدعاقلا دارطا مدعب دهشت ةبيرغ ةروص ىهو .(ليعامسأأ : ىأ) ليعامستأ  (ميهاربإأ

 نالوقلا اضيأ اهيفف .:ةمومضم عطق ةزمه هلوأ ام ىلع ماهفتسالا ةزمه تلخد اذإ- ©

 :نافباسلا

 هذه تدرطا ولو ؟مكئبنؤأ ؟مركؤأ :بتكن مث نمو .اهتيلوأ نع اهجرخت نأ :لوألا
 .ةبيرغ ةروص ىرن امك ىهو (؟انه ةماسأآأ : ىأ) ؟انه ةماسؤأ :انبتكل ةدعاقلا

 صن ىف انيأر امك .اقلطم اهتيلوأ نع عطقلا ةزمه ماهفتسالا ةزمه ٍجرْخُت الأ :رخآلاو

 نأ حصي مث نمو .فلأب ةروسكملاو ةمومضملا ةياتك زوج كلام نبا نأ نم ىنيروهلا
 .اندنع رسيالاو برقالا ىأرلا وه اذهو .؟انه ةماسأأ ؟..مركآأ ؟...لزنأأ :بتكن

 رارق نأ اميس الو ءاهتيلوأ نع ةزمهلا جرخت ال ماهفتسالا ةزمه نأ لوقلا ةصالخو

 ىق كلذ ىلع صن دق ةزمهلا ةبانك نأشب ©١548 ةنسل ةرهاقلاب ةيبرعلا ةغللا عمجم

 .هسفن (1) 8١. ص )١(



 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 نم ةملكلا ىلع لخد ام قصاوللا نم دعي ال هنأ ىلإ راشأ ثيح  ؟ دنب  هنم الوأ ةرقفلا

 .مسقلا مالو ؛ماهفتسالا ةزمهو ؛نيسلاو ؛فيرعتلا ةادأو ءفطعلاو ءرجلا فورح

 :ةيلاتلا روصلا ىدحإ اهل ةملكلا لوأ ىف ةزمهلا : نأ ركذت

 5 1! أ:ىه روص ثالثاهلو : عطق ةرمه

 !: ىه ةدحاو ةروص اهلو :لصو فلأ

 (لصولا فلأوأ) لصولا ةزمه
 ىف ىفتختو .رمقلا : لثم مالكلا اهب انأدب اذإ قطنلا ىف رهظت لصولا ةزمه نأ ركذت

 .رمقلاو : لثم . دحاو فرح ولو . مالك اهقيس اذإ قطنلا

 لصولا ةزمه عضاوم

 ...جرخا بهذا  سلحا تكا :لثم ,يثالثلا لعفلا نم رمآلا ىف ١

00 
 ىهو :ءامسألا ضعب

 .ناتنتا . نانثا

 .رهنلا . ءامسلا رمقلا :لثم ىف ,فيرعتلا ةادأ فلآ - :

 .ه«رمتئا»و «فلتتلهو ءمتئا»و «نمنثل» ىف أمك ءاي ىلع بتكت اهنإف ةنكاس ةزمه لصرلا ةزمم دعي ءاج اذإ(١)

 .ةرصاعملا ةيبرعلا ىف عئاش ريفف ؛نميا .تسا ,مثبا : وهو كلذ ادع امامأ (؟)

١ 

 (ةسمخلا ءامسالا هذه ىنثمو) مسا ةأرما  ؤرما . ةنبا. نيا :



 : ةيتآلا تالاحلا ىف عطق ةزمه ىلإ لصولا ةزمه لوحتتو *

 فيرعت ةادأ «لأ» :لوقت نأك «اهتاذ اهب ادوصقم ةدرفنم تيتك اذإ فيرعتلا ةادأ ىف-١

 .ةيبرعلا ةغللا ىف

 مالعأ ءامسأ) لاهتبإ  ماستبإ. حارشنإ :وحن ءذلع مسا لصو فلأ هلوأ ام راص اذإ- ؟

 .(عوبسألا مايأ نم مويل ملع مسا) نينثإلا (ءاسنلل
 .«ةتبلأ» :اذكه ءعطق ةزمهب وأ لصو ةزمهب أدبت نأ زوجي هةتبلا» ةملك - "

 :لصولا ةزرمه ةكرح

 :ذكنيح ىهو ؛انركذ امك قطنلا ىف رهظت اهنإف مالكلا لوأ ىف لصولا ةزمه تعفو اذإ

 .ةحوتفم وأ ةروسكم وأ ةمومضم امأ

 ىأ) لعفلا طسو ةكرحك لصولا ةزمه ةكرح نوكت ىئالثلا لعفلا نم رمألا ىقف

 :لثم ,ترسُك اروسكم ىأ احوتفم ناك نإو ء,تمض امومضم هطسو ناك نإف (هنيع

 رمألاو ىضاملا ىق ةرسكلا هتزمه ةكرحف ؛,ىسادسلاو ىسامخلا لعفلا امأ

 .ناحتما ,نحتما ,نحتما :لثمو .ماهفتسا .مهفتسا .مهفتسا :لثم ءردصملاو

 نإق .لصو ةّرمهب ءوديم ظفل نم الوقتم ملعلا ناك اذإ» :هصن ام هيفو ٠١7/١ نسح سابعل ىفاولا وحنلا )١(

 ..فيرعتلاب ةصاخلا ةادآلا ىلع ملع) لأو (ةأرما ىلع ملع) حارشنإ: وحن .عطق ةزمه ريصت لقنلا دعب هتزمه

 .«مويلا كلذ ىلع ملع هنآل ةزمهلا هبامكب نينثإلا موي لثمو
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 ةييرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 :ةموميحم لصولا ةرقف انقطن لوهتجتملل سا دسملاو ضااطخلا كال كيب اذإف

 .بتتكا . مهفدسا رفتتسا :لثم

 :نأ ظحال

 .امئاد روسكم «قرما» ةملك ىف لصولا ةزمه - ؟

 عطقلا ةزمه
 تناك نإ هتحتو ؛:ةمومضم وأ ةحوتفم تناك اذإ فلألا قوف مسرتو ءامئاد قطنت ىهو

 .ةروسكم

 :لثم ءامسألا ىف عطقلا ةزمه رثكتو *

 نم اونثثساو ,ءامسأ . ءانبأ متنأ  تنا  رباكأ  راهنأ  ماقرأ  لهأ . تخأ . خأ بأ . مأ

 .لصولا ةزمه ىف هانركذ ام ءامسالا

 ,لاعفإ  لعفأ ,لعفأ : لثم ؛هردصمو هرمأو ىعابرلا لعقلا ىضام ىف عطقلا ةزمه <

 :هلثمو (ردصم) ِماَرُكِإ_(رمأ) مِرْكأ(ضام) ٌمْرُكأ :لثم

 فرش  اًماعنإ َمعْنأ ْمَعْنأ امالعإ ملعأ ملعأ اًناسحإ نسحأ نسحأ- امادقإ مدقأ مق

 .اًبارغإ برع بَرْعأ اًفارشإ فرشأ

 :لثم عطق ةزمه امئاد فورحلا ىف ةزمهلا

 .الإ ىلإ .ايأ امأ الأ ىأ- وأ نأ  مأ اذإ  ذإ

 ٠ نإ ١ ةرمه حش

 :؟١)ةلثمألا هذه ىف امك ,ردصمب اهدعب ام عم اهريدقت متحت اذإ نإ» ةزمه حتف بجي

 .14؟/١ ىفاولا وحنلا(١)
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 ةباتكلا

 .(نداعملا ٌةرثك عاش : ريدقتلا) .ةريثك نداعملا نأ عاش - ١

 .(كلهأب كّرِب ىنرس :ريدقتلا) .كلمأب راب كنأ ىنرس  ؟
 .(ندملا ءاحدزا تفرع : ريدقتلا) .ةمحدزم ندملا ْنأ تفرع "' 

 .(...راحبلا ءالتما تعمس :ريدقتلا) .ةيئاملا ءايحألاب ةئلتمم راحبلا نأ تعمس-

 .(ىقيدص ضرم نم تملأت :ريدقتلا) .ضيرم ىقيدص نأ نم تملأت ©

 .(كحاجنب ثحرف :ريدقتلا) .حجان كتأب تحرف 1

 .(..كصالخإ الول :ريدقتلا) .كتعطاقل صلخم كنأ الول- ١

 «نإد ةزمهرسك

 اذلو 'ردصمب اهدعب ام عم هيف ردقت نأ حصي ال عضوم لك ىف «نإ» ةزمه رسك بجي
 :(07ةيتآلا تالاحلا ىق رسكلا بجي

 .بولطم رذحلا نإ :لثم .ةقيقح ةلمجلا لوأ ىف نوكت نأ - ١

 :تعقو اذإ كلذو ءامُكَح ةلمجلا لوأ ىف نوكت نأ - ؟

 :لثم 2 '”حاتفتسالا فورح نم فرح دعب (أ)

 مول فورعملا راكنإ نإ الأ...

 .ةميرح ةوشرلا نإ امأ...

 :رعاشلا لوقك ءقانئتسالل ىتلا واولا دعب (ب)

 ٍلئامشلا ميرك الإ مهبايقش ١ ىرتالو ءماعللاب ىقش ىنإو
 :رعاشلا لوقك ؛ءافلا دعب وأ

 هعام هسا ىنمؤي بينأسلا نم عون سانلا نيب حصنلا نإف

 .ةياقو نيدلا نأ ىدنع : لثم ءاهتزمه تحتف اهتلمج نم ءىش اهقيس نإف

 )١( ىفاولا وحنلا ١/149.

 .بتاكلا وأ ملكتملا دنع ةمهم ةديدج ةلعج ضرعو مالكلا ءدب ىلع لدي فرح وم حاتفتسالا فرح (؟)

1 



 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 (..ىتاللا . نيذلاناتللا .ناذللا-ىتلا -ىذلا :دعي ىأ) ةلصلا ةلمج لوأ ىف عقت نأ -؟
  سفنلا زيزع هنإ ىذلا مرتحا :لثم

 لك
 .بيرقل رصنلا نإ هللاب مسقأ .

 .بيرقل رصنلا نإ هللاب
 .بيرق رصنلا نإ هللاب
 لعف تركذ كنأل ؛اهحتف ىأ نإ ةزمه رسك زاج ؛بيرق رصنلا نإ هللاب مسقأ :تلق نإف
 .«نإ» ريخ نم ماللا تفذحو ءمسقأ» وهو . مسقلا

 ىرجم لوقلا ّىِرْجأ نإف .4 هللا دبع يّنِإ لاف 8 :ىلاعت هلوقك ,لوقلاب ةيكحم عقت نأ
 :ىنعملاو ؟تيسن ىنأ لوقتأ ::!؟تلعق ام تيسن» :كل لاق نمل كلوقك .حّتفلا بحو نظلا

 . :قدزرفلا لوقكو .تيسن ىنأ نظنأ
 ؟ملستسم ئرصأ مد تحبتسا دقو عتمم ةايسحلاب كنأ لوقتأ

 ىلع رسكلابو . نظلا ىرجم لوقلا ىرجي امدنع «نإ» ةزمف حتفب :نيهجولاب ىور دقو

 ظفل ىكحُي .نأ لوقلاب ةياكحلا ىف لصألا) .نظلا ال ةقيقحلا ىلع لوقلا وأ ةياكحلا
 .('!(عمّس امك ةلمجلا

 .عفانل صالخإلا نإ تملع :لثم ,ماللا هربخ ىقو .' '”بولقلا لاعفأ نم لعف دعب عقت نأ -1
 .عفان صالخإلا نأ تملع :لثم :ةزمهلا حتف بجو ربخلا ىف ماللا نكت مل نإف

 .. .قداص ىنإو تدهش : لثم ءلاحلا عضوم ىف نوكت ةلمج ىف عقت نأ

 تابيردت

 :ىلي اميف طقنلا ناكم ةبسانملا تاملكلا عض ١

 نإ ةزمه مكح» ثحبو .ىحلاوصلا ةيطع ذاتسألل هلوقلاب ةياكحلا» ثحب .بيلاسألاو ظافلالا باتك عجار )١(

 5١8٠2١ 27 ص اضيأ هل «لوقلا دعب

 .معز .ملع  لاخ  بسح  ْنظ :اهنمو (؟)

 لل



 ... لثم ءامئاد ... ىلع بتكت ةملكلا لوأ ىف ةزمهلا(1)

 ... لثم ... وأ ةمومضم تناك اذإ فلألا قوف ةزمهلا عضوت (ب)

 .. لثم ... تناك اذإ فلألا تحت ةزمهلا عضوت ( ج)

 : ىلي
 .لصو ةزمف انه ةزمهلا «فارحنا»(أ)

 .لصو ةزمم انه ةزمهلا «نمآ» ( ب)

 .عطق ةزمه انه ةزمهلا «نمتئا»( ج)

 .لصو ةزرمه هتزمهو «عمس» لعفلا نم رمأ لعف اذه «عمسأ» ( د )

 .عطق ةزمه هتزمهو عراضم لعف اذه «عمسأ» (ه)

 : ىلي امم اههضاوم ىف عطقلا تازمه عض "

 متنا  دهتجم تنا . ماجسنا . راشتتا . تامالعتسالا ةئيه . ةليمج هناولا رهزلا_ناسنا

 .ناتارما . ناتنبا . نبا  باهيا . دمحا . ءامسا . ميهاربا . نوصلخم

 :أطخلا ةملكلا مامأ (أطخ) ةمالعو ةحيحصلا ةملكلا مامأ (حص) ةمالع عض - ؛

 مدآ_ءامسأ  ءانبأ  راظتنإ- نإ_لكأ  ثعبنا_لجعتسا_فارشإ- ناحتمإ

 :اهعضاوم ىف عطقلا تازمه اعضاو ىتآلا صنلا ةباتك دعأ « 

 اعضوو ءلضفا ةايح ىجرت ةينما وا افرت دعي مل مويلا مهنوقو برعلا ةملك ديحوت نأ
 ىلع ةردقلا برعلل لفكي ىذلا ديحولا ليبسلا وه امناو :ةيلودلا ةحاسلا ىف فرشا

 تكلم ام لك انؤادعا اهل دشح ىتلا ؛:ةيبيلصلا تاراغلا هجو ىف ءءاقبلاو دومصلا

 .ليلقلاب سيل وهو .كلمن ام لك اضيا اقهدض دشحت نا الا قيب ملف . مهيديا

 :ايئالمإ ىتأي امم دوسألا طخلاب بوتكملا للح 1١

 ؟4نيدبلا ىلع تانبلا ىفطصأ )(1)



 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 ؟4 نيلاعلا نم تنك مأ تريكتسأ 8 (ب)

 .4 مهل هللا رفغي نأ مهل رفغتست مل مأ مهل ترفغتسأ مهيلع ءاوس ا ( ج)

 ؟ءارتجا مأ :تيكو تيك تلق هللا ىلع ءارتفأ ( د)



 ةباككلا

 ةطسوتملا هزمهلا

 بساني أم ىلع ةزمهلا بتكن مث ءاهلبق ام ةكرحو ةزمهلا ةكرح ىلإ رظنن نأ اهتدعاقو
 /ةحتف /ةمض /ةرسك :وه ىوقألاب اءدب تاكرحلا بيترت نأ ركذت) .نيتكرحلا ىوقأ

 .(نوكس

 ةلثمأ

 .فلألا اهبسانيو نوكسلا نم ىوقأ ةحتفلا : لآ سب

 :ةرشلا اهيتساتنو ةمضلا نم ىوقأ ةردكلا :لكخس

 .واو ىلع ةزمهلا تيتك اذلو ,ةحتفلا نم ىوقأ ةمضلا :لاّؤس

 :تاظوحلم سمح

 فلأ رواجت ىأ-طخلا ىف لاثمألا ىلاوت واو وأ فلأ ىلع ةزمهلا ةباتك ىلع بترتاذإ

 :لثم :ةزمهلا تحت ام فذح واو عم وأو وأ «فلأو

 ىف ةزمهلا ةكرحو نوكسلا ةلزنمب فلألاب دملا نأل «لأاست» اهلصأ : لءاست

 .«لءاست» اذكه تحبصأف  اهلماح وأ  ةزمهلا ىسرك ىأ :ةزمهلا تحت

 ةزمهلا تحت ىتلا واولا انفذح «نالثللا رواجت نيحو «سوؤر» اهلصأ : سوءر *«#
 و 5 1 95 36

 .نوءانيو .فوءر اهلكمو «سوءر» اذكه تحيصاق «ىسركلا»

 اهتحت ىتلا ىاولا ىأ ةزمهلا ىسرك فذحو «سوّوك» اهلصأ : سوك د

 تحبصأ :ءافدعي امب لصوت فاكلا تئاكاملو «سوءك» اذكف ًالوأ تحصصأف

 :اعيمج اهلصأ «لوئسم . نوتش  موئن . سوئف اهلثمو .«سوئك» :اذكه اهتروص

 .ةزمهلا ىسرك انقذح لاثمألا ىلاوتن ةهاركلو ءلوؤسم  نوؤش  موؤن  سوؤف

  ةءورم :لثم ء:ةدرفم ةزمهلا بتكت اذلو .نوكسلا ةلزنمب دملا واو دعب ةحتفلا دعت - "

 .هَءوض  لءومسلا مءوت :لثمو .ةنكاسلا ىاولا دعي كلذكو  كءوسي نل  ةءونش

 كلذكو .ناثيطب  ةئيرب . ةئيشم . ةئيطخ :لثم :ةرسكلا ةلزنمب ةزمهلا لبق دملا ءاي دعت - ٠
 .ناكيش  ةئيه : لثم :ةنكاسلا ءايلا

 رص ١
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 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 : لثم فلألا قوف ةدملا ةمالعب ىفتكا . دملا فلأو ةزمهلا تعمتجا اذإ - ؛

  رخآ ذخآ- لكآ . مدآ : لثم ةملكلا لوأ ىف اعمتجا اذإ كلذكو) :نآازج  نارق  ةآرم

 .«نآرق» ةملكب هبتشت ال ىك «ءرق» ىنثم «ناءرق» كلذ نم ىنتتسيو (نآلا

 : لثم .:ةروصقم اًقلأ ةزمهلا دعب ىتلا فلألا تناك ىتم ةدعاقلا هذه قبطت الو

 .ىأرم  ىأني  ىألم

 فلأ عم ةدم اهيلع فلألا. نيفلأ رواجت اهنع جتن ىتم اضيأ ةدعاقلا هذه قبطت الو

 :لثم ىرخأ

 ال اذهو «نآانبد لكشلا اذه انيدل حبصأ هاد ىلإ «اأد انلوح نإف «ناأاني» اهلصأ : ناءانم

 «ناأانب» : ىف ةزمهلا تحت نم يسركلا فذحن اذلو ؛لاثمألا ىلاوت ةهاركل زوجي

 .نأءاضق . ناءاضف  ناءامس :اهلنمو :«ناءانب» اذكه حيصتف

 ءآرقو ارق :ناهجو ناجح ًاشنأ أرق ىنثم لثم ىف :ةملكلا رخآ هاد ناقرحلا ناك نإف

 ,(')العاف برعت ىتلا ىنثملا فلأ راهظإ رابتعا ىلع لوألا هجولا .آَّشْنأو !اشنأو

 .لاثمالا ىلاوت مدع نع الضف .درطت نأ اهقح نم ىتلا ةدعاقلا ىلع اسايق ىناثلاو

 هه أطخ :لثم :ةطسوتم ةزمه ىلإ اهلوحت ؛ةفرطتلا ةزمهلا دعب ىتأت فورح ىأ- 5

 ...هأطخ نإ :هئطخب فرتعا ؛هؤطخ

 تابيردت

 :ةيلاتلا تارابعلا لمكأ-١

 .ةرسكلا نم .... ةحتفلا (ب) .... نم ىوقأ ةحتفلا (1)

 .نوكسلا نمد... ةزئمكلا( ن9 .ةرسكلا نم .... ةمضلا (ج)

 .تاكرحلا لك نم .... ةرسكلا(و) >> .تاكرحلا لك نم .... نوكسلا (ه)

 ىلع ةزمهلا مسرن مث ....ةكرح ىلإو ةزمهلا ةكرح ىلإ رظنن ةزمهلا ةباتك دنع( ز)
 !نقك رخل: ”ساتمااف

 .وملس ريشبل ىوقألا ةدعاق ثحب .عجار )١(
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 ةباتكلا

 :ةيلاتلا روصلا ىلع ةزمهلا ةباتك بيس نيب - ؟

 . ةئيرب  ةتيشم لوكسم. فوعر- سوق  سوعر- اوءرق. اوئطخأ نوتس 5 قوكش- اوئحل

 :ناءاسك ناءاننب -مكاند نآفك- نائطاش  نآطش .نآطب .نآزج. هدو نإ كيف
 . شي -  سُئيي - 101 معوت -  نيءاسك . نيءانب

 : ةيتآلا تاملكلاب نيتثالا فلأ لص - "

 .نآرقي ه#- أرقي :لاثم

 .ئفطي .اكوتي .ىئجري  ءىضي  ءاضأ . اَقاكي مل -ىفاكي .افاك أدبي أدب

  ءطب .ئطاش . أبن :ىرخأ ةرم رجلا ةلاح ىقو :ةرم عفرلا ةلاح ىف ةيتآلا تاملكلا نث - ؛

 . ءامس  ءايض . ءوض

 «ةرم ةرورجمو ءةرم ةعوفرم اهلعج عم ءبئاغ ريمض ةيتآلا تاملكلا ىلإ فضأ 5

 .ءايض  ءوض  ءطب .ءيطاش :ةرم ةبوصنمو

 (ةقرطتملا) ةملكلا رخآ ىف ةزمهلا

 .اهلبق ام ةكرح بساني ام ىلع ةفرطتملا ةزمهلا بتكت

 :ةلثمأ

 .ةحتفلا اهلبق ام ةكرح نأل فلأ ىلع ةزمهلا تبتك :أدسم

 ةحتفلا اهلبق ام ةكرح نآل فلآ ىلع ةزمهلا تبتك :أطخلا

 .ةرسكلا اهلبق ام ةكرح نال ءاي ىلع ةزمهلا تبتك :ئدسب
 .ةرسكلا اهلبق ام ةكرح نأل ءاي ىلع ةزمهلا تبتك :ىطاش

 . ةمضلا اهلبق ام ةكرح نأل واو ىلع ةزمهلا تبتك :ؤرج

 .نوكسلا اهلبق ام ةكرح نأل رطسلا ىلع ةزمهلا تيتك :ءىيسش

 .نركسلا اهلبق ام ةكرح نال رطسلا ىلع ةزمهلا تبتك :ءشن

 ةباثمب دملا فرح ناك. ءاي ىأ واو وأ فلآ . دم فرح ةفرطتملا ةزمهلا قيس اذإ

 افا



 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 . ءىجي  ءوشن  ءوني . ءامس .ءانب :لثم ءرطسلا ىلع هدعب ةزمهلا بتكت اذلو ؛نوكسلا

 .ءىرب

 :ناركذت

 يبتكت اذلو ؛ةرسكلا ةيباثمب نانوكت ةطسوكثملا ةزمهلا ليق ةتكاسلا ءايلاو دملاءاب_ ١

 . ١7" سقي  ةئيه  ةئيرب :لثم .ةربن ىلع اهدعب ةزمهلا
 :لثم ءرطسلا ىلع ةزمهلا بتكت اذلو ؛نكاس فرح ىأك امهف ةفرطتملا ةزمهلا ليق امأ
 .ءىش  ءيىجي

 :ةحتفلاب نيونتدلا دنع - ١

 ىلع ةزمهلا تلظ .اهدعب ىتلا فلالاب لصتي ال ةدرفملا ةزمهلا لبق ام ناك اذإ( 1)
 .اًءّرر - !ءدد :لثم ءرطسلا

  اًئيش :لثم ةربن ىلع ةزمهلا تبتك «هدعب امب لصتي امم ةزمهلا لبق ام ناكاذإف (ب)

 .ءاسم  ءانب - ءامس :لثم نيونتلا فلأ عضت الف ,فلأ ةزمهلا لبق ناك اذإ ( ج)

 :لثم رجلا ةلاح يف فلألا تحت ةزمهلا عضوت «فلأ ىلع بتكت ىتلا ةفرطتملا ةزمهلا

 ةفرطتملا ةزمهلا ىلع تابيردت

 : نونضلا هذه نلغ هذمؤلا ةناكك نيس كو[

 . الحلا ىف  ادتبم اشي مل .ئجي مل  ءىجي  ءشن  ءطب . ءىش .ءامس  اءدب  اثيش
 :ةيتآلا لاعفألا عراضم تاه - ؟

 .أجل . الم ادب . ءاش . ءان. ءاج

 :ىلث انهيف ةنستكلا ةناكني فك نقلا «ءادلاو ني -#

 . ةئيب  ةئيه .ءىرب .ءىسي  ةئيشم

 قوسين اس زانللا يتسع ىف ءا لق نع رتشقاو نقلا يلق ريو نتكر , ظيعنولا مهنحلا نا فلا لع تيك )١(
 .(ةطسوتملا ةزمهلا ليق ةنكاس ءاي) ةئيه لثم ءاي ىلع اهنأ اندنعو
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 ةباككلا

 :ىلي اميف نوكسلا ةباثمب دعت ىتلا ءايلا نيب - ؛

 . كتدجم نإ هنم سوئيم  ءىفلأ  ءىفي  ءىجي

 ةرمهلا ةيانك ىلع ةماع تابيردت

 :ةئتآلا ةيضاملا لاعفألا رداصم تاه ١-

 .دافتسا فرحنا  نحتما  نمتئا _فرشأ مركأ

 ؟روصلا هذه ىلع ةزمهلا تبتك اذامل - ١

  رثآ ذُحآنيأطب  نيءانب  ناءانب . نيئيش . نائيش  نيأزج  نآزج . نائيطُب . ناطب
 .ذخام شام

 :ىلي امم اهعضاوم ىف عطقلا ةزمه عض -"*
  ايلاطيا  ايقيرفا  َّذَخا  ناتنبا نيا ءانبا . ءامسا نامسا مسا ناتأرما ةأرما

 .ةيردنكسالا مالسالا

 :ةددآلا ةعراضملا لاعفألا نم رمألا تاه - 4

0( 

 ةملكلا رخآ ىف ءانلا

 ةاضق  ةهقيدح . ةمطاف تشاع  تاقث

 ةقثاد ةأزمأ ع

 .ءات امئاد قطنت نأ ةحوتفملا ءاتلا ةمالعو

 .فقولا ىف ءاهو ءلصولا دنع ءات قطنت نأ ةطوبرملا ءاتلا ةمالعو *:



 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 :ظحال

 :لثم ؛:ةحوتفم بتكت ملاسلا ثنؤملا عمج ءات نأ #

 تاقث <« ةقث

 تابلاط < ةيلاط

 : لثم ؛:ةطوبرم بتكتف ريسكتلا عمج ءات امأ #

 ةمكحللا ةةضق < ةمكحللا ىضاق

 رعشلا ةاور <« رعشلا ىوار

 قدهلا ةامرلا باصأ < فدهلا ىمارلا باصأ

0( 

 ءاهلاو ةطويرملا ءانلا

 :لثم ءءاه فقولا ىفو .ءات لصولا ىف قطنت نأ. انركذ امك  ةطوبرملا ءاتلا ةمالع

 ةمطاف ترضح  مويلا ةمطاف ترضح

 رخآ ىف ةنكاس تءاج اذإ الإ .نيلاحلا ىف ةطوبرملا ءاتلا قوف نيتطقنلا عضو نم دبالو

 .'!!امهفدح وأ اهيتطقن تابثإ ذئنيح زوجي هنإف ءرعشلا نم تيب
 :لثم  فقولاو لصولا ىف ءامئاد .ءاه قطنتف ,ءاهلا امأ ©

 هايم هذه هع برشلل ةحلاص ريغ رحبلا هايم

 لك ىفو ؛(ريمض ءاهلا) .هياتك بلاطلا ىسن < تيبلا ىف هباتك بلاطلا ىسن
 .نيتطقن اهقوف عضن ال لاوحألا

 تابيردت

 :ىلاتلا صنلا نم اهعضاوم ىف ةطويرملا ءاتلا ىتطقن عض ١

 نأ كيلع بِجيف ءفقتم ملعتم بأ تنأو «هءارقلا ىف لفطلا بيحت نأ اهنكمي هرسألا

 .انرصع ىف هب ال رمعم دعي مل كلذ نأ الإ .عجسلا ىف اضيأ امهفذح ءامدقلا ضعي زاجأ )١(
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 ةباككلا

 هشقانت نأ كيلع بجي امك ؛هسفنب هصصقو هيتك رايتخال كلفط مامأ هصرفلا حيتت

 ىلع كنبا عجش .كهيجوتب هتاءارق دادزتو ,كمامتهاب رعشي ىتح أرقي ام لوح
 صصقلاو بتكلا هل دهأو ءبتكلا ضراعمو :هماعلا تابتكملا هرايزو :«تالجملا ءارش

 .هديعسلا تايسانملا ىف

 :اهانعم حضوت ةلمج ىف ىتأي امم ةملك لك لخدأ -

 .درم  ةرم ترم  ةريدم .هريدم  هسردم  ةسردم . ةأضق  هاضق

)3( 

 فدعتن ىتلا فورحلا

 :لصولا ةزمه فذح . الوأ

 :ةيلاتلا تالاحلا ىف لصولا ةزمه فذحت

 دجسملل ِهّلَلاِي :لثم :ةروسكملا وأ ةحوتفملا ماللاب تقبس اذإ «لأ» فيرعتلا ةادأ نم 1١-
 .(دجسملا +ل هللا +ل + اي :لصألا) ىصقألا

 ثيلل : لثم :مال هلوأامو ماللا نيب تعقو اذإ ماللاو فلألا فيرعتلا ةادأ فذحتو

 .بعللا + ل نوميللا+ل- ثيللا + ل: اهلصأ- بعل - ومحل

 .دجو نإ طبضلا وأ قايسلا نم قطنلاو ىنعملا فرعيو «نيلل»

 مأ رمألا اذه ىف ريخ ةقفاوملآ :لثم ىف .ماهفتسالا ةزمهب لصولا ةزمه تقبس اذإ - "
 هذه ىف لصألاو ؟اذه ثدح نآلا؟مكل نذأ هللآ.؟نانققحم ناباتكلا.؟ضفرلا

 ؟..نآلا ؟..هللاأ؟..ناباتكلا ٠ ؟..ةقفاوملاأ : ةلئمألا

 ىنلا «لاد امأ ..فيرعتلا ةادأ ىه انه ماهفتسالا ةزمه اهيلع تلخد ىتلا «لأ» 7 ظحال

 .مائتلاو ءسامتلاو ءطاقتلاو ,ءاقتلا : لثم ,اهفلأ فذحي الف ةملكلا نم ءزج ىف

 :' ”رعاشلا ١١( _ء

 .ىديعلا بَقَتلا ىلماجلا رعاشلل رخآ لاثم انب رم دقو ١ 14 ةيرصنلا علاطنا(١)
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 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىف
 يهمس 3 <

 ُرئاط كبلق نإ ؟ُلْبَح ْتَبْنأ وأ ثتدعابت بايرلا راد نأ قحلاأ

 :لثم ىف ءاضيأ ماهفتسالا ةزمه عم ةيفرحلا «لأ» ريغ ىف لصولا فلأ فذحت امك

 هذه ةياتك ىف لصألاو ؟رمألل ةدعلا تذخّتأ ؟كبنذ نم هللا ترفغتسأ ؟مويلا متنحتما
 ةزمه نع ثيدحلا ىف كلذ انيرم دقو ؟تذختاأ ؟ت 0 ةلثمألا

 اهنكلو .ىنوتأف رّوَتأَف : :نتجرواولا وا ءاقلاب تترتب اذإ انايحا لضرلا :بهيدحجلا ١

 .27َفقْتاَف ْمَثَأَف :نيلعفلاب سبتلت ال ىك .فلتئاف مُتّئاَف :لثم ىف فذحتال

 ةرثكل كلذو :ةلماك اهنباتك طرشب .ةلمسبلا ىف ءمسا» هملك نم لصولا ةزمه فذحت - ؟

 مساب ,مهللا كمساب :لثم ىف «فلألا تبتك ةلماك ةلمسبلا نكت مل نإف .اهتباتك عويش
 .(؟7بعشلا مساب : لثم ىف كلذكو ؛هللا

 :ىه «؛طورشب «نبا» ةملك نم اضيأ لصولا ةزمه فذحت 2 تن

 نيبقل وأ نيتينك وأ نيمسا انوكي نأ نيب نيملعلا يف قرف الو :نيملع نيب عقت نأ (1)

 «نبا» نوكت نأ طرشيو (نالق نب نالق) لثم هب ىنكي امم اناك وأ .نيفلتخم وأ
 .اهلبق اك ةفص

 :ةلثمأ

 .(نيملع نيب) ورمع نب رشب
 .(ةينك ىناثلاو ملع مسا لوألا) مزاخ ىبأ نب رشب

 .(ةنهم وأ بقل ىناثلاو «ملع مسا لوألا) ىضاقلا ْنِب رمع
 .(هّمأ مسا دنه) دنه ّنِب ورمع

 (همأ بقل ءاصربلا) ءاتهرالا نناستاب

 .(بقل ىناثلاو ةينك لوالا) تّلسألا نب سيق وبأ

 ١55 ةيرصنلا علاطملا(١)

 مسيد بتكتف .«ميحرلا نمحرلاههعم ركذي مل ولو «هللا ةلالجلا لخفل عم فلألا فذح نوج نم ءامدقلا نمو (؟)

 ا ص قياسلا .فلأ نودب ههللا
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 ةباككلا

 نميف كلوقك .اهفلأ تتيث اربخ تعقو ول اهنأل ءاربخ «نبا» ةملك نوكت الأ (ب)

 انه «نبا» ةملكف .دلاخ نبا ايلع نأ ىضاقلا مكح :نالجر هتّوبأ عزانت
 مكح :كلوقك «؛ةزمهلا تفذحل ةفص تناكو اريخ نكت مل ولو .«نأ» ريخ تءاج

 ال «نبامب فوصوللا ملعلا مسا نأ ظحال) .بنذم دلاخ نب ىلع نأ ىضاقلا

 .(نوني

 .دايز نبا وه قراط :تلق نإف ءريمضب امههبشي ام ىأ .نيملعلا نيب لصفي الأ (ج)

 :لثم ءلصولا ةزمه تابثإ بجو هب ىنكي ام وآ نيملع نيب «نبا» ةملك عقت مل اذإ( د )

 .لجرلا نيا لجرلا

 كتب :كلوقك ءاهلوأ نم لصولا ةزمه تطقس ماهفتسالا ةزمهب «نبا» تقبس اذإ (ه)

 ؟ورمع كيخأ ْنبأ ؟اذه

 .ماركلا نيااي :اهتيثي مهضعبو .ماركلا نب اي :لثم ,ءاي» ءادنلا قرحب تقبس اذإ( و)
 نأ ىدنع ىلوألاو ماوقالا ةنبااي وأ .ماوقألا ةنب اي :لثم ؛«ةنبا» ةملك اهلثمو
 ضعب ىف اسبا ثدحي اهفدنح نأ ظحألا) فلألا تايثإب لضألا ىلع ىرجت
 ديرت مأ ؟«ىتُنياي» ديرتأ ئراقلا ملعي الف «ىتني اي :بتكت نأك :نايحألا
 !لمأتف ؟هيتّئباي»

 .لاوحالا لك ىف اهفلأ تايثإ بجو «نبا» ةملكب رطسلا أدب ىتم (ز )

 :ونب ىلع نم :ب تقدس اذإ ةيرمقلا «لأ» هلوأ امم . لئابقلا تاغل ضعب ىف .فذحت 1

 نم ميملا ىلع رصتقي ذإ ءثالثلا تاملكلا هذه نم لوألا فرحلا ىلع ذئنيح رصتقيو
 نم ءافشالا نم لاما نم :اهلضا نومالهءايشألع-لاملم:بتكتف ؛(نم» ةملك
 امك .ءاملا ىلع : ئأ ءاملع :بتكنو لوقنف «ىلع» ةملك نم نيعلا ىلع رصتقيو .رومألا

 وتب : ىأ ريدعلبو :ءثراحلا ونب : ىأ ثراحلي :لوقنف ,«وثي» ةملك نم ءابلا ىلع رصتقي

 .ريثعلا

 :١فلألا فذح - ايئاث

 .نكلو ؛نكل :نم فذحت ١

 ..ةهكلا مدآ  نمآ . رثآ :لثم ىف «لاعقألا وأ ءامسألا نم فذحت 51

 .ةدملاب ةفوذحملا فلألا نع ضّوَع دقو .خلإ ..نما(.رثاأ :اهلصأ
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 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 فدعت الا عواعشا لمفاو اهنلإ بحسم نإف :تاويسازكفت تفضح 3| ءامس ةنماك نمد

 2ءبصنلا نيونت مزالت ىتلا فلألا تفذح بصنلاب ءءامس» ةملك تنون اذإو .اهفلأ

 .ءاتق  ءاني : لثم كلذ ىلع سقو «ءامس» :اذكه

 .قالطإلا قلأ ذئنيح نوكتو فلألا تتيذ رعشلا نم تيب رخآ ىف تءاج نإف

 نامحر ان :تبتك نإف «لأ» دوجو طرشب ؛اهريغو هلمسبلا ىف :نمحرلا» نم فذحت 5

 .فلألا فذحت ال ءميحر اي

 ليق برعلا ددع سمشلا ىنعمي ةفالإلا ةملك امأ .«هالإلا» اهلصأ ءهلإلا» نم فذحت 5

 فحصللا ريغ ىف بتكي هنأ ىلإ ءامدقلا ضعب بهذو .«هط» ملعلا مسأ نم فذحت 1

 اهتباتك عويش ىلإ ادانتسا نيفلآلا ريغب اهيتكن نأ ىرتو .«اهاط» : اذكه .نيفلألاب

 ىكاحي لوألا .حيحص نيمسرلا الكف «نيساي» وأ .«سيد ملعلا مسا امأ .امهنودب
 نودي امب انه ةربعلاو .قطنلا ىكاحي رخآلاو «هط» يف لاحلا وه امك ,قحصللا مسر

 .ةيمسرلا قاروألا وأ داليملا ةداهش ىف

 ءودنس نيغ اهنعب ىذلا ةراتشإلا مسا نكن مل ان :ءةينثتلل ىتلا ءاهد نم فلألا فذحتد ا
  نيذه  ناذه هذه اذه : ىف فلألا قذحت اذلو .7١2فاكب ايهتنم سيلو .ءاه وأ ءاتب
 .ءات ءاه» دعي نأل ؛ناتاه : لثم ىف فذحت الو .(اذ + اه + ىأ :اهلصأ) اذهيأ . اذكه
 مسأ نآل ' '!ءانهاه» نم كلذك فذمتالو .نيتاه .ناتاه-كيتاه اتاه:اهلثمو
 فاك دوحول هكاذاف» م انفنأ قلألا فدست الو ؟9ءايلاث وديه ءاتهد ةراإلا

 اقوبسم ةراشإ مسا اهدعب ءاج ىتم تبثت :ىرخأ ةرابعبو ةراشإلا مسا دعب باطخلا
 .فاكلاب ايهتنم وأ ءاهلا وأ ءاتلاب

 دعبلا مال + اذ :اهلصأ) كلذ :لثم ىف '؟ثدعُيلا مال عم ةراشإلا مسا نم فلألا فذحت -4
 دعبلا مال نودب كاذ تلق نإف .كلذكنكلذ .مكلذ . امكلذ :اهلثمو (باطخلا فاك +
 كَل اذ :لثم تبثت فلألا نإف ؛ةحوتفلملا كّلملا مال ماللا تناك نإ كلذكو .فلألا تتبث

 )١(المطالع ةيرصنلا ©١8.

 .هسقن (1)

 .عرتخملا ال عبتملا مسرلا اهيف دلق هانهه- اهمسر نم (؟)

 ١185. ةيرصنلا علاطملا (5)

00 



 ةباقككلا

 فلألا نإف مث نمو ؛ةدحاو ةملك نيتبكرم ريغ نيتملك مامأ ذئنيح اننأل ؛(كل اذه ىأ)

 ةيراشإلا ءاذ»و هيبنتلا ءاه» نيب عقو اذإ هانأ» ملكتملا ريمض نم فلألا فذحتو - 5

 اهنم فذح دقف ؛هاذنأه» : اهلثمو .كاذه :لثم :تاملك ثالث نم ةملكلا تبكرتو

 تيثي «اذ» ةراشإلا مسا تأآي مل نإق .2 ')ءانأا» نم ةريخآلا فلألاو هاه» فلأ : نافلأ
 ءاقلطم نيفلألا تبثي نم نيرصامملا ءاملعلا نمو .لعفأ انأ اه :لثم .ءاه» فلأ

 . ")اذ انأ اهر :بتكيف

 لهأي :سانلا اهيأي :لثم :«لهأ» وأ «ىأ» اهدعب ناك اذإ ءادنلا ىف ءايد فلأ فذحت ٠

 نم اهل ضرع نمو .:ةميدقلا ءالمإلا بيتك اهركذت ىتلا ةدعاقلا ىه كلنو .باتكلا

 مسرلل اذيلقت اذه ىف نأ ناحجر انيح نظلاو  ىنظ ىفو .ةثيدحلا ءالمإلا بتك
 ىق بلاغلا امأ .هيلع ساقي ال ملعت امك وهو .فحصملا مسر ىقاميس الو عبتملا

 وه عئاشلا نأ كلذ ىلإ فضأ .اقلطم ءادنلا ءاي دعب فلألا تابثإ وهف انرصع

 ىلع ىنبم ىدانم بيكرتلا اذه ىف ىه ىتلا «ىأ» ب ةعوبتم ريغ هايد لامعتسا
 ب ةقوبسم ريغ ءادنلل «ىأ» لامعتسا وأ .ةدوصقم ةركن ءبصن لحم ىف مضلا

 .ءادتلا باب ىق ةعونصم ةردان ةلثمأ وهف هىأ + ايد نم ابكرم لمعتسا امو .«اي»

 اهيأي كيف هللا كراب» : '”ىفاولا وحنلا ىف نسح سابع هركذ ىذلا لاثملا اذهك

 .عبتملا مسرلا ىلع هيف ىرج دقو .«ميحرلا بيبطلا

 اذإ هنأ نم هوركذ ام .عرتخملا مسرلا نيمهلتسم هل نودعقي ىذلا عيتملا مسرلا نمو

 : لثم ؛قرح اهنم فذحي مل ىتلا مالعألا نم ةزمهلاب ءودبم مسام «اي» دعب ناك

 ءايب هلوأ ىف ىتلا مسالا ةزمه تاصو .بويأو قاحسإو ليعامسإو ميهاربإ
 هفلأ تفذح ام فالخب اذهو .خلإ ..ليعامسإي :ميهاربإي :(*7«,قبس ام ريظن ءادنلا

 تبثت نأ ىدنعو .اهتزمه فذحت ال ذإ '*ٌمدآاي لثم ىق .ةدملاب اهنع ضّوَعو

 )١( ةيرصنلا علاطلل ١85.

 نيمأ ىقوش ذاتسالل ثحب ىف فلألاب تمسر ثيه 7313245 ص ١5 1لا/ل ةنس يبيلاسألاو ٌظاقلالا باتك .رظنا(؟)

 .الا ص قلالا ريغب ىرخأ ةرم تمسر امك

 /١819. ةيرصنلا علاطملا(2) .4ل/59(:1)

 .هسفن (5)
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 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 .انرضع

 ,باطخلا فاكب لصتا اذإ «ءالوأ»م ةراشإلا مسأ ىف ماللا دعي ىتلا فلألا فدحت ١١

 .كئلوأ :اذكه

 :نيتلاح ىف هاذ» عم ةيكرملا ريغ ةيماهقتسالا «أام» نم فذحتو ١١

 .ىتح ىلإ . ىلع نع . نم ىف  ماللا :ةتسلا رجلا فورح دحأ اهيلع لخد اذإ (1)

 :رعاشلا لوقكو ؟لأست مع ؟فاخت مم ؟نوفلتخي ميف ؟تكس مل :لثم

 ؟امالَع ىربكلا ٌةِجضلا ىذهو امالإ مكنيب فْلُخلا مآل

 ءأام» فلأ تسيل ىناثلا رطشلاو لوألا رطشلا ةياهن ىف ىتلا فلألا

 ؟ىريكلا ةجضلا هذه مالع :ديري .مالع . مالإ :امهلصأ

 .اهطسوتل فلألاب ىتح ءاي تيتك دقو .ليوطلا ءانعلا َماَّنَح :لثمو

 قحلت دقو .ماضتقمب :اذكه «ىَّضَتْقم» ةملك ىلإ ةيماهفتسالا ءام» تفيضأ اذإ (ب)

 :اذكه «ىضتقم» نع امسر تكسلا ءاهو ميملا لصُفُت انهو ,ميملاب تكسلا ءاه

 لاصتا ةلاحلا هذه ىف فلألا فذح ةلع نوكتو .هم ءاضتقا وأ هم ىضتقمب

 ؟اذام مث ىأ «؟ هم مث» :لوقت نأك ؛ةيماهفتسالا ءام» ب تكسلا ءاه

 . هللا كاطعأ امم ىنطعأ :كلوقك ,اهقلأ تتيث ةلوصوم هام» تناك اذإ :ةظوحلم

 ىذلا نم ىنطعأ ىأ .تلأس امع كتيجأ .هيف نوضوخت متنك اميف انضُخ

 .هنع تلأس ىذلا نع كتبجأ نوضوخت متنك ىذلا ىف انضخ . هللا كاطعأ

 ,ماللا فذح ءاثلاخ

 نوقطنب امك اهوبتك مث ءاذوذش ماللا تفذحو .همأل ليو :اهلصأ «هُمليو» نم
 200ه

 ١95725. ةيرصنلا علاطملا(١)
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 ةباككلا

 :امطن اهدعبي اميق اهماعداو اطخ نونلا فّدح :اعبار

 ٌتوْغُي دبع لوقك ,ةدئازلاءام» اهدعب عقو اذإ ةيطرشلا «ْنإ» نم نونلا فذحت ١-

 :ىثراحلا

 ايقالت الأ ناَرِْحْم نم ىام اذه ١ َنْفّلِدف َتْضَرَع اًمإابكارايف

 :ىدبعلا ِبَقَكْلا لوقو
 .٠ 5 5 د 10 . . 35 .هعام ما ىف .٠

 ىتيمس نم ىّنَع كنم فرعأف قحب ىخأ نوكت ننامإف

 ىتيقتتو كيقتااودع (<ىنذختاو ىنحرطافالاو

 .# هللا هرصن دقف هورصتت ّألِإ 8 :ىلاعت هلوقك ,ةيفانلا ال «ٌنأ» دعب عقو اذإ فذحت امك
 .«ال نإوم :اهلصأ «الف الإو» :ءاهقفلا لوقكو

 الا وجرأ» :كلوقك ءال» اهدعي عقو اذإ ةبصانلا ةيردصملا «نأ» نم نونلا فذحتو ا

 العف «ال نأ, دعي تدجو اذإ ةلمجلا ىلعو .ءاولعفت الأ مكيلع الم لثمو .هىنرجهت

 عراضملا نوكي نأ ىلع ءًالأ» اذكه :ماللا ىف اهمغداو امسر نونلا فذحاف ءاعراضم

 . ؟!!اطخ نونلا تتبث مسا هال نأ» دعب ءاج ىأ اعوفرم ناك نإف .ابوصنم
 واولا فذح ؛اسماخ

 اذكه بوصنملا نيوتنلل ةمزالملا فلألا اهناكم تبثيو .بصنتلا ةلاح ىف «ورمع» نم ١

 :اذكه «واولا تتبت . «نبأا, ب اهقصو دنع ةفوتم رد ةناونصتم تناك انف وارفع»

 .دمحأ نب ورمع تيأر

 عفرلا ىتلاح ىف «رّمع» نع هل ازييمت «ورمع» ىف تديز واولا نأ كلذ ليصفتو

 فلتختف بصنلا ةلاح ىفامأ .ةدحاو امهتروص نوكت واولا نودب نإ ؛رجلاو

 كيقتتف )نفرعكلا قعاةع ودمع اهيخأل ةءارلا دعف فلآ قود مع: وكم ذا :ناتودوصصلا

 عذم اذإف .هاَرم ع٠ اذكه انونم بصنلا ةلاح ىف «ورمع» نوكي امنيب .ةدحاو ةحتفب

 ورمع تيأر» اهل ازييمت واولا اهل تدر  قباسلا لاثملا ىف انيأر امك  اهنيونت نم عنام
 نإ :انلوقكو .«..دنه نب ورمع ةئيشم ىأب» : موثلك نب ىرمع لوق ىق امكو .ءدمحأ نب
 .رصم حتف ىذلا وه صاعلا نب ورمع

 )١( ةيرصنلا علاطملا عجار ٠١. ىفاولا وحنلاو ١/ 558.547 /5.73178ىنئادلا ىنجلاو 75١5.
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 ةيبرعلا ةغللا تايسامأ ىف

 ول امك اهقطنت كنأ ركذت) .ةدحاو واوب اهتباتك عويشل هدواد» نم اضيأ واولا فذحت .

 .(ةدوجوم دملا واو تناك

 ايد :اهلصأ ليقو ؛تّبأ اي :اذكه اهناكم ءاتلا تابثإو «ىبأ» ىق : ''”ءادلا فذح :اسداس
 ايد :لثم ىف اًراوج اضيأ ةنكاسلا ملكتملا ءاي فذحت امك .نافوذحم ءاهلاو فلألاو هداتبأ
 .ءموق

0( 

 اهب قطني الو اطخ دازت ىتلا فورحلا

 :عضاوم ةعبرأ ىف فلألا ةدايز :٠ الوأ

 ١ اذكه بتكي ذا ءاهعمج ىف دازت الو «نينئام / ناتئام» هانثمو ةدرفم «ةئام» ةملك ىف :

 «هنم نيبو اهنيب قرفلل «ةئام» ىف اهتدايز ةلع ىف ءامدقلا لاقو .نيئم /نوئم /تائم

 ىنثملل اقاحلإ ىنثملا ىف فلألا مهضعب ىقيأ مث .طقنلا كرتي نولهاستي اوناك مهنأل

 .درقملاب
 بيكرتلا دنع اهوقبأ مث ءاهانتمو اهدرفم ىف فحصلا مسرل ةاكاحم فلألا تديز ليقو

 فلألا فذح ىف مهتداع ىلع ايرج ثالث نم فلألا فذحب .ةئامتسو ةئامثلث لثم ىف

 .(نوراه ىأ) نوره (ثراحلا ىأ) ثرحلا :لثم تاملكلا نم ريثك ىف

 فلأ الد ةئم انأ بتكأ ام اريثكو» :نادح وبأ لاق ءفلأ الب اهبتكد ناك نم ءامدقلا نمو

 ىلإ نيرصاعملا نم ريثك هجتا دقو .(١)«ةسيقألا نع جراخ فلألا ةدايز نأل ؛ةئف لثم

 :ةثالث بابسأل كلذو (نيتنم /ناتئم / ةئم) ىنثملاو درفملا يف فلأ الب اهتباتك

 . « هنم » لثمب « ةئم »سبتلت ال مث نمو . طقنلا لمهن دعت مل (1)

 . سايقلا ىلع ىرجلا (ج)

 .وحنلا باوبأ ىق ىتأيس كلذ ريغ ىقاهفذح )١(
 . ١ 55 ةيرصنلا عئاطملا (؟)
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 ةباككلا

 :تاظوحلم

 ىهف مث نمو ؛«ةئام» :اذكه ,تفذح مأ فلالاب تبتُكأ ءاوس ةروسكم ةثم ميم (أ)

 .«ةئم» اهقطن ىف ىواست

 كلذ دعب اهلمعتسا مث (ةئملاو ةثاملا) نيمسرلا ىلإ ىروسلا ىسردملا مجعملا راشأ (ب)

 رشع :ةثاملا) :اذكه :ةرم ريغ فلآلاب اهركذ دقف طيسولا مجعملا امأ .فلأ ريغب

 ةبسنلاو ..هّلبإ ةئام لجرب تررم :لاقي .هب فصوي دقو ,مسا وهو «تارشع
 : الثم لاقيف ,ةثاملا ىلإ ناك ددع ىأ ةبسن :ةيوثئملا ةبسنلاو .ىوئم :ةثلم ىلإ

 عضوم ىف اهبتكي هسفن مجعملا تدجو مث .(ةثألا ىف فصنو نانثثا لاملا ةاكز

 .(اهيلع داز :ةئملا ىلع ىفوأ) :اهيفو ««يقفو» ةدام ىف كلذو ءفلأ ريغب رخآ

 :نيتداملا ىبتاك نيب مجعللا ىق ةيئالمإ ركف ةدحو ةمث سيل هنأ اذه ىنعمو

 .فلألاب «ةئام» هثطخت ىلع انففتا ىل اذيحو

 .خلإ ..هثم سمخ «ةّئم عبرأ «ةئم تالث

 نم ةعطق :ةيرسلا» اهنمو زيجولا مجعملاب ىرس» ةدام ىف كلذك تدرو دقو

 .«ةثم عبرأ وحن ليخلا نم ىه وأ ,ةثم ثالث ىلإ سفنأ ةسمخ نيب ام ءشيجلا

 تاعاطقو .7!2كونبلا مث ,ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو بتك لالخ نم كلذ رشنن نأو
 .«ةيجزملا تايكرملا لصو» باب ىف كلذ ليدصفت ىتأيسو ةفلتخملا تاباسحلا

 :لثم ءىضاملا لعفلا ىف نوكتو  ىيمض ىهو .ةعامجلا واو دعب اضيأ فلألا دارت - "

 تفذحو ةعامجلا واو هي تلصتا ىذلا ع راضملاو ؛اورضحا :لثم .رمألاو ؛!اورضح

 .اورضحي نلو ءاورضحي مل :لثم ءبصان وأ مزاجل هنون

 :كلذ نم سيلو

 .ىزغن - ىجرأ . ىجرن . وعدن :لثم ؛لعفلا ةينب نم ىتلا ىاولا (1)

 .لضفلا ولوأ مه ءاملعلا

 مجعلا ىفف :ةثدحم ىرخألاو ,ةيبرعلا ةفللا عمجم اهرقأ ةليخد ىلوألا .دحاو ينععب فرصملاو كنيلا )١(

 .«(جم) ضارغإلاو ضارتقالاب نامتثالا تايلمعب موقت ةسسؤم :كنبلا» : طيسولا

 نك



 ةيبرعلا ةغللا تابساسأ ىف

 .لضف ووّذ مه :لوقت .ووذ واو ( ج)

 :لثم ؛ةمزال تسيلو رعشلا ىف ةزئاج ىهو ؛ميملا ةمض عابشإل ىتلا واولا ( د )

 اويهذ مهقالخأ تيهذ ومه نإف تيقب ام قالخألا ُممألا امنإو

 .«ومه» ةملك انه دهاشلا

 . ةقيدح :لّثم «:ةطويرم ءات هرخآ ام ادع  نونملا بوصنملا مسالا رخآ ىف فلألا دازتو - "

 :لثم .فلأ ىلع ةزمه هرخآ امو «ىنمو ىَمَف :لثم :ةروصقم فلأ هرخآ امو .ةءارقو

 .ءامس : لثم ,فلآ اهلبق ةدرفم ةزمه هرخآامو .ًأطخو ؛ًادتبم

 مأ العف ناك ءاوس ءاحوتفم اهليق ام ناك اذإ رعشلا تيب ةياهن ىف اضيأ فلألا دازتو  ؛
 :ىقوش دمحأ لوقك ؛ةلصلا فلأ وأ قالطإلا فلأ ذئنيح ىمستو :لأب اقرعم امسا

 اباوجلا ىبلق نع عمدلا ىلوت اموي بلقلا تلأس اذإ تنكو

  كئلوأ . (اهيلع ءاهلا لوخد مدع طرشب) ءالوأ :ىف اقطن ال اًطخ ىاولا ةدايز ٠ ايناث

 ىنعمب) تالوأ .(ةرورجم ىأ ةبوصنم ولوأ ىهو .ىلوأ اهلثمو .ووذ ىنعمب) ىلوأ
 .نيذلا ىئعمي «ىلألا» ةملك ىق دازت الو .(تاوذ

 .ائب رم امك «رجلاو عقرلا ىتلاح ىف «ىرمع» ملعلا مسا ىف كلذك واولا دازتو

 مالعألا ءامسأو ةليخدلا ظافلألا ضعب ىف ءاملا وأ واولا وأ فلألا دازت : اثلاث

 ىلع ةلالدلل واولا دازتو ؛ةحتفلا ىه اهلبق ام ةكرح نأ ىلع ةلالدلل فلألا دازتف ؛ةيبنجألا

 :لثم ىف «:ةرسكلا ىلع ةلالدلل ءايلاو ,ةمضلا

 .سونايقوأ اهلثمو .ةمومضم ةزمهلا نأ ىلع ةلالدلل واولا تديز :نيجيسكوأ
 .ىلوألا ءاتلا ةحتف ىلع ةلالدلل فلألا تديز : رّْشْناَت

 .ءاتلا ةمض ىلع ةلالدلل ىاولاو .مالل | ةرسك ىلع ةلالدلل ءايلا تديز :نوتنيلك

 ابع الت ةيمجعأللا ءامسآلاب بع القت برعلا» :ىنج نبا لاق اميدقو .كلذ ىلع سقو
 :نيرمأ دحأ وه ام ردقب ايعالت سيل هنأ ىنظ ىفو .' '٠ءلاح ىلع اهرقت ال ثيحب

 ردص كلذ لجأ نمو . طبضلا لامهإ لظ ىف ةيبرعلا ريغ ءامسألا قطن ريسيت .امهلوأ
 ةيبنجألا مالعألا ىف ةكرحتملا فورحلا ريوصتب ةرهاقلاب ةيبرعلا ةغللا عمجم رارق

 . (؟7كلذ لاحلا تضتقا اذإ ةلعلا فورحب

 نيدلا لامجل ليخدلا ظفلتلا ىف لمعتس اامل ليمكتلاو لبيذتلا صيخلت .بيرقلا قيرطلاب بيرعتلا عماج .رظنا )١(

 . «5 ص نالسرأ هرق لان وأ صوصن قيقحت ىقيلاوجلل برعلل باتك ىلع ىشيبشبلا
 .1/5١١؟ ةيملعلا تارارقلا ةعومجم (؟)
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 ةياككلا

 هذه دجن نأ ءانرصع ىف كلذ ةرمث نمو ءءامسألا هذهل نيبتاكلا ءاطخأ - رخآلاو

 ملو . ىللين  تفريم ىرخأو تفرم . نيريش ىرخأ ةرمو نيرش : روصلا هذهب ءامسألا
 تن اتك لثش ىف :ءاطخألا هذه نس لضألا ةييوعلا وا ةيبرعلا ءاميسألا نضيي عاشت

 ,هللادبع ىهو «هاللا دبعد لثم ىفو .دّلجلا وه باهإلاو «باهإ» اهلصأو ءايلاب «باهيإ»
 1 , 217 لادلا رسكت 0
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 تاملكلا ضعب لصو

 :اهلبق امب ءام» لصو الوأ

 فورحلا ضعيب تلصّو ىتلا وأ ىذلا ىنعمب .الوصوم امساءام» نكت ملاذإ
 ءاهتيع ترسك اذإ ءمعن»و «ىف»و «نعدو ان ءانتتساب .فورظلاو ءامسألاو لاعقألاو

 : هلك كلذ نايبو . «امب ب لصوت اهنإف

 :اهلبق امي ةلصتم ,ةلوصوملا ريغ ءامد (1)

 و2 ٠
 ا

 ...ةتسيحأق انتنِج امإ كقرطو :امإ-١

 .ةوخإ نوتمؤلا امنإ:فامنإ-؟
 .توملا مككردب اونوكت امنيأ :امنيآأ- '"“

 .ةرح ىهف اهديس نم تدلو ةّمآاميأ امِيأ-:

 :انقفتا اثيفاضت مدعي ؛اهدعي-6

 .ورمع ءاج ثدحتنت انك امنيي :امنيب 1١

 .ىئار امنيح ىنادان :امنيح ال

 ثدحت دق اهبيوصت ةلواحم نآل :دالبلا ةداهش ىف بتكام وم اهريمت ىفو ءامسألا هذه ىف باوصلا )١(

 .ةيرادإ تالكشم

 ند



 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 اوما سوقا رات ابر: اهيوعلا
 .ةلاسرلا بتك امثدر الإ هدنع تثكم ام :امثير -

 .هنم كترذح املاط :املاط_-٠

 .هيلإ تقتشا املق :امّلَق ١

 .#4 توملا ىلإ نرقاسي امنأك © :امنأك_-١

 .ةفرعم تددزا تأرق املك :املك ١

 .لعفأ لعفت امفيك :امفيك ١

 .كارن اميك ةصنملا ىلع دعصا :اميك

 اديقلا رامحلا رانلا كل تءاضأ املعل سيق دبع اي ارظن دعأ :املعل_ ١١

 .مئان ىخأ امنكل ,توحص :امنكل 4

 .اومدنت الكل اودهتجا : اليكل 4

 .متملسأ املثم انملسأ :برعلل مجعلا ضعب لاق :املثم ٠٠

 .# اوقرغأ مهتائيطخ ام ظ امم

 :اهدعب ىتلا ةلوصوملا ءام» ب :نيعلا ةروسكم معندو «ىف»و «نعدو هنم» لصو (ب)

 ؟هلعفت امم حتست ملأ :امم-١

 .هتع تلأس امع كتبحأ :امع- ؟

 .© يه امعنف تاقدصلا اودبت نإ :امعن  ؟

 .ةسلجلا ىف انيلع ضرع اميف انشقانت :اميف - ؟

 لا



 :ةظوحلم

 :لاقي ناك .اقلطم اهلبق امب لصوت ال اهظفل اهب دصق اذإ ءام» ةملك
 :فرحلابةرؤرحلا ةفايفتسالا اه قه لالا ف زكي

 .ام نع ربخ اذهو ءأدتيم ام :لوقن ؟اذه ام :بارعإ ىف -

 ةيتآلا تاملكلا ىف لصُملاو لصولا ركذت

 : نفك نسم اك نإ . لود مايألا امنإ
 ؟ لاملا نم كعم ناك ام نيأ . قزرُت نكت امنيأ
 هلعفيو هلعفت ام نيب نانش . ورمع ءاج ثدحتن انك امنيب

 ادغ هيف دهزت مويلا هبحت ام بر
 . دازلا نم ىعم ام لق

 . نكي مل ناك ام نأك
 . هتمهف هتلق ام لك
 لفن اهم نك حف اه لكل
 . رئاغ بلقلا ىف ام نكلو احفاصت
 . كعم ام لثم ىعم

 . ادغ كروزأ امير

 . تاظحل رمعلا امنأك

 . كنع ىتلأس هتلباق املك
 . رهدلا كتل مستبي املعل دهنجا

 . نادت نيدت املثم

 :اهلبق امي :نم ١ لصو  ايناث

 :لخم ءامهب تلصو «نغ» وأ «نم» دعب 1 تءاج اذإ

 :تحأ نمع تلا "؟ لاشت نمع؟ تنازع

 :. الثل , ىف ةيردصملا «نأ ١ ةزمهب « ال . لصو  اثلاث

 : 2١7 نيروهلا لاق .ًالال :اذكه ماللا ىف تمغدأو اطخ نونلا تفذح مث ال ْنأل :اهلصأ

 اونسحتسا مهنكل ,ماللا ىف اهماغدإو نونلا فذحب هأل آل» :اذكه بتكت نأ سايقلا ناكو
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 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 فذحو هال» عم اهبكرتو ةرسك دعب ةحوتفم ةزمهلا طسوتل فحصلملا مسر غابتا

 :اهنول
 اهنآل 'ةربن ىلع اهتزمه تبتك مث نمو ؛ةدحاو ةملك تدع ءالكل» ةملك نآ اذه ىنعمو

 .ةرسكب تقيس

 اهتروص نوكتو 27 ءيك.»ب لصوت ال اهنكلو .اليكل :اذكه «ىكل» ب هال» لصوت امك
 .(اميك :اذكه «أمد ب ا ىك» لصوت امنيب) .«ال ىكا

 :ةيجزملا تابكرملا لصو . اعبار

 بركي دعم . كيلعب :لثم ؛ةدصاو ةملك جزملاب اتراص ناتملك لصألا ىف اهنم لكو

 باب هلصا ذاشّبابو .هاشنهاش . رصنتخب .2!(برك ىدعم :ةلصفنم اهبتكي مهضعبو)
 مسا) رَهمَجَرْزَي .(م١ ١7/7 /ه4715 ةنس ىفوت ىرصم ىوحن :ذاشباب نباو) ناش

 ةئمث الث لثم ؛ةئم عم ؟. "نم دادعالا نم بكر ام مهلصو لثمو .(برعم .ىسراف ميكح

 عبرأ «ةثم ثالث :اذكه .انب رم امك . زيجولا مجعملا ىف ةلصتم ريغ تءاج دقو . ةئمسمخ .

 !!"7طيسولا مجعملا ىف ةلصتم تءاج امنيب .ةئم

 . ةثم تس . ةئم عبرأ  ةثم ثالث :ىف اميس الو اهيف سبل ال لصفلا ةلاح ىف ةلأسملاو

 الف. ةمضلاب لوألا فرحلا طبض انلمهأ ولو . انرصع ىف ىوغللا لامعهتسالا عقاو ىف

 هلماحل اوعفدا : لاقي الو :نيرشع نم الدب هينج ةئم سمخ هلماحل اوعفدا : الثم لاقي

 .هلوأ مضب «ةئثم عست . ةثم عبس  ةئثم سمخ» قطن ىلإ ةيماعلا ةجهلل ١تهجتا دقو

 نيفقثملا وأ ةماعلا نم دحأ مهفي ملو .ةئملا ىلإ ةفاضم ةعستو ةعبسو ةسمخ نونعي مهو

 . ؟شماه 7١6/4 ىفاولا وهنلاو ,١؟ ةيرصنلا علاطلا )١(
 , ؛كدسفن (؟)

 .٠ «ةيرمسلا» ةدام عجار 5
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 :ةدنئاف

 ,لصفلا دنع سبل ببسب نكي مل ؛:ةئمتس»و «ةئمعبرأ» لثم ىف لصولا نأ ىلإ انيهتنا

 امف ءرربم ريغب هفلخ انيرجف ءىرج فرع وه امنإو .«ةثم تس»و هةئم عبرأ» :بنكن نيح
 ؟تاملكلا لصو ىف فرعلا اذه لصأ

 ليبس انل ريئي اصن :هتامالعو ميقرتلا» هباتك ىف اشاب ىكز دمحأ ةمالعلا دروأ

 هاوحفو .ىدنشقلقلل ىشعالا حيص باتك نم لوقنم صنلاو .لاؤسلا اذه ىلع ةباجإلا

 مدقتلا نم مهطسق ذخال اوبه امثيح برعلا نأ» :اشاب يكز دمحأ ةرابعب .هنم مهفي امو

 ةيوبنلا ةثعبلا لبق مهتباتك نم ناكف .ةجذاس ةلهس ةقيرط ىلع ةباتكلا اوءدتبا . ءاقترالاو

 ىف ضعب نع اهضعب تاملكلا اولصف مث ... ضعبب اهضعب تاملكلا لوصوم وهام

 .«ةوينلا رصع

 دنع نآلا ىلإ راج وه ام ربتعاو» : الئاق ةيشاملاب قلع .كلذ ناكمإ ىف كشلا عفدي ىكلو
 رثكاف ةثالثف نيتملك فو رح نرلصي مهئإف :ةراضحلا ىف ممألا ىقرأ نم مهو «نييناملالا

 دنع يلق رثآ نللذل لازي الو. لودي مث .:اعيمنح ًاهنم ةلحاو.ةهلك نونوكيو : ضعت اهسفعي
 نيح ةيئادتبالا سرادملا ىف لافطألا ةاجاحم نم الاثم مدقي مث .همويلا ىلإ برعلا ءائيأ

 عبرأ ةقيقحلا ىف ىهو «نيتج حجححجحججحلا : ةملكلا هذه ةءارقب اضعب مهضعب ىدحتي

 جّحلا :ليقف نيترم مارحلا هللا تيب ىلإ جح ءمجحج» همسا اصخش نا اهانعمو .تاملك

 .اهتءارقب ىدحتلل ,اهضعبب اعيمج اهلصو ناك مث .نيتجح جَح حجحج (جاحلا ىأ)

 .ةيبرعلا ةياتكلا خيرات ىف مامالا ىلإ ةوطخ .ماقرأ نم اهقبس امع ةثملا لصف نإف مث نمو
 ىف كلذو :ةلمج نع ضوع نيونت دت ةنونملا ءذإ» ىلإ ةفاضملا فورظلا لصو  اسماخ

 .ذئئامز . ذئموي  ذئنبح . ذئدعب . ذئلبق . ذئتعاس  ذئدحيبص . ذئحبص .ذئتليل . ذئاتقو : لثم

 : لولا منكي ملا نيونتلاب اهنع ضوعملا ةفوذحملا ةلمجلا تركذ ناب هذإم نونت مل اذإف

 .(17بيلع هبن نم رأ مل نإو» :ىنيروهلا لاق .ءاباش ناك ّذِإ نيح» :لثم

 :دحأو رطس ىف اهدعب ىثلا ةملكلا عم ىاولا ةباتك . اسدأس

 «اهبادآو ةيبرعلا ةغفللا» : الثم ؛ةيلاتلا ةرابعلا هيف تءاجو ءام عوضوم ىف بتكت كنأ ول

 بجوو .هيلي ىذلا رطسلا لوأ ىف هاهبادآ» ةملكو . رطسلا رخآ يف واولا عضو عنتمال
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 ةيبرعلا ةَعللا تايساسأ ىف

 نم ءزجك واولاو ءافلا» : '7ىنيروهلا لاق ..طخلا ىف اهدعب ام عم واولا لعجت نأ كيلع

 الولو .اطخ اهدعب امي ءافلا ِتَلَصَو اذهلو ؛امهيلع فقولا حمصي ال هنإ ثيح نم ؛ةملكلا

 رخآ ىف اهعضو حبقتسيي اذلو ؛تلصُوُل اهدعب امب واولا لصو نم ىعيبطلا عناملا

 .«رطسلا

6 

 :( امطن) فلأ هرخآ ام بتكي ىتم

 ءايوأ املأ

 وت ىغوا نشف .اعد

 ؟ءاب ىرخألا ثالثلا تاملكلا رخآ انبتكو .افلأ ىلوألا ةملكلا رخآ انبتك اذامل

 : ىلي ام ركذتن نأ ىغيني ةباجإلا فرعن ىكل

 :يشالثلا ىف :الوأ

١ 

 : لثم :ءاد تيتك :ءاب فلألا لصأ ناك اذإ_ "

 .ةوزغ ..ىزغي .اَرُغ

 .ةوعد ..وعدي . اعد

 ا ره ::نحمتا ادن

 امل وهني اهل

 .تاَوَقَم ..ةّوفَم ..وفهي . اقه

 .وجري- اجر
0 ' 

 .ةهورذ اهدرفم .ارذ
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 ةباككلا

 .ةيتفو نايتف عمجلاو «نايتف ىنثملا ىتف

 .ايمر  ىمري  ىمر

 .(هب رهشو صخش ىلع ارمأ باع ىأ «توملا ربخ عاذأ) يعن ىعني  يَعَن

 .تبهلت :رانلا تّيظَأ ءهيف ناخد ال صلاخلا رانلا بهل وهو :ىّلللا

 بتكي ىأ:ناهجولا هيف زاج ؛:هروسكم وأ لوألا مومضم :يئالثلا مسالا ناك اذإ "

 .(ةوبر عمج) ىبر وأ ابر - (ةوطخ عمج) ىّطُخ وأ اًطخ :لثم.ءاي وأ افلأ هرخآ

 .(لقع ىأ) ىجح وأ اجح .ىضر وأ اضر .ىَرُذ ىأ ارذ :نوللا اذه نم اولعجو

 ...اًيحلا  ايحي  ايعي : لثم . نيءاي عامتجا ةهارك  افلأ بتكي ءاي هرخآ لبق ام لك- :

 .اًيحَي لعفلا نيبو هنيب اوقرفيل «ىيحي» ملعلا مسا كلذ نم اونثتساو
 .فلألاب هبتكاف فلألا لصأ فرعت ملاذإ- 5

 : لثم «ءاي بتكت اهرخآ ىف ىتلا فلألا نإف ءواو اهطسو ىف وأ ةملكلا لوأ ىف ناك اذإ- ١

 .ىوأ- ىوش  ىوش  ىوُن .ىرو  ىغو - ىعو

 :نيب قرفلا ظحال -

 .ىصع ءاصع (1)

 وّصعي اصع لعفلاو ء.برضلا ىأ قكوتلل هريغو بشخ نم ذختي ام :اصعلا
 :اصعلا ىئثمو .اصعلاب هبيرض ىأ اًئالق نالف اصع :هنمو ءاوصع

 .ناوصع

 نم جرخ ىأ اًنالف نالف ىصعو ,هرمأ قلاخ ىأ هبر نالف : ىصع
 .ىصعي ع راضملا .هنعاط

 . ىصعي ىصع  ىصعي اصع :نيلعف انيدل : نأ ركذت

 و



 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 .ىمت ءامن (ب)
 .لاملا امنو ,دلولا امن :لاقي ءاومن ءومني) رثشكو داز: اسمن

 .هلقنو هدنسأ ثيدحلا امنو .بسحلا ىلإ ومني ىه :لاقيو

 ىمنو ؛هبسح هيمُنُي نالف :لاقي .(اًيمنو ًءامن ,ميملا رسكب «ىمني) عاش :ىمن
 هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلإ هعقر :ثيدحلا ىمن اضيأ لاقيو ؛هيلإ هبسن : هيبأ ىلإ لجرلا

 .مهيلإ بستنا ىأ نالف ىنب ىلإ نالف ىمتنا :هنمو .ملسو

 .ىرذلا ءارّذلا (ج)

 هتراطأ ىأ بارتلا حي رلا تَّرَذ :لاقيو .اوُرَّذ وُرْذي اَرَّذ .ةورذ اهدرف م اًرْذلا

 .هنقرفو

 .حيرلا ُهَّنَرَذ امل مسا ىرذلا

 .(ةيئايلا فلألا ىأ) ءايلا وأ فلألاب امهنم ىأ لمعتست دقو

 ىثشالثلا نم فلا هرخآ ام صخلنم

 ناهجولا زوجي
 ةرسك وأ ةمض هلوأ اميف

 :لكثم ,ءامسألا نم

 اجح ءاضر ءاطخ ءابَر
 و و
 ىحح «ىصر «ىطخ 2« ىدر

 هفلأ لصأ فرعن الامه

 ءاي هرخآ ليقام واو هلصأ ام

 هلوأ ام ءانةلعأام :نيعاي عامتجا ةفارك١ "اجر احهداعد
 :ىواو هطسو ىأ ىّكب - ىشم - ىنف انهن انشق اصع امن

 ىعو ٠ ىغو درمأ ىصع ةاس واد

 ىوت  ىوش



 ةيباككلا

 :ىعابرلا ىف ءايناث

 .. ىضترم  ىفطصم  ىدتنم :لثمءامئاد ءايلاب بتكي ١

 ,تئش فيك هبتكاف فرع هب رجي مل نإق فعلا هب ىرج امك بتكي ىبنجالا مسالا -"
 .فلالاب نوكي ام رثكأو

 .. ارسيوس ءاسمنلا ءادنك .ارتلجنإ .اسنرف :فلألاب هتباتكب فرعلا ىرجام (1)

 .ىَّراخب .ىرسك ,ىسيع «ىسوم :ءايلاب هتباتكي فرعلا ىرج ام (ب)

 ةيملعلا تارارقلا ةعومجمب ءاج) .ىقيسوم ىأ اقيسوم :ءايلا وأ فلألاب بتكي ام (ج)
 ةروسكمو ,فلألاب فاقلا ةحوتفم بتكت» 87 ص ؟ ج ةرهاقلاب ةيبرعلا ةفللا عمجمل

 (١).ءاملاب فاقلا

 :تاظوحلم

 :لثم ءفلألاب اهلك بتكت ةينبملا ءامسألا-١

 .ىلإ ىلع  (ةراشإ مسا) ىلوأ  ىنأ . ىدل  ىتم :ادع ام .خلإ .. امفيك انأ . اذه

 .(لوصوم مسا) ىلآلا

 :نيب ىثالمإلا مسرلاو ىنعملا ىف قرفلا ظحال ” 

 .رجلا فرح (ىلع)و :ىضاملا لعقلا (الع)

 .ىملع ىلإ ىمن :كلوقك ءلصو وأ عاش ىنعمب .(ىمن)و ءداز ىنعمب (امْن)

 .ءانف ىنعمب (ىلي)و ءريغب ىنعمب (ًالب)

 .نايلغلا نم (ىَلَغِ)و ءولغلا نم (الغ)

 .نيآ ىنعمب (ىّنأ)و ءاننأ ىنعمب (اَنأ)

 .«ةملكلا
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 ةيبرملا ةغللا تايساسأ ىف

  ىلب ىلع ىلإ : ادع ام :ىثالثلا ريغو ىثالثلا ىف ءاقلطم افلأ ةملكلا رخآ ىف فلألا بتكت

 ندا نوح

 : لثم اهلصأ ناك امهم هرخآ ىف فلألا هباتك زوجي كلذ ادع اميفو

 نم الدب امر) «(ىذأ نم الدب اَذأ) , (ىده نم الدب اده) , (ىفطصم نم الدب افطصم)

 « (ىسوم نم الدي اسوم) :(ىضترا نم الدب اضترا) ؛(ىعس نم الدب اعس ) ؛(ىمر

 الدب اقوتسا) «(ىرشب نم الدب ارشي) ؛(ىرسك نم الدب ارسك) ,(ىسيع نم الدب اسيع)

 .(ىقيسوم نم الدب اقيسوم ) «(ىفوتسا نم

 ىف ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو هب ذخأت نأ لبق رارقلا اذهب لمعُي الأب عمجملا ىصوأو
 .هب ذخأت مل نآلا ىتحو) .ءالمإلاو ةياتكلا ىف بارطضا ثدحي ال ىتح ءاهجماريو اهبتك

 .(اثيش هنع نوملعي ال اهلاجر لعل ىأ

0 

 ؟اًملأ اهمامأ عضن ىتم :ةملكلا رخآ ىف ىتلاواولا

 لعفلاب لصتت نأ امإو ؛(عمجلا واو ضعبلا اهيمسيو) مسالاب لصتت نأ امإ ىاولا

 .(ةعامجلا واو اهنومسيو)

 سم قبودنم : لثم ءلاوحألا نم لاح ىآب افلأ اهمامأ عضن ال مسالاب ةلصتملا ىاولاف

 .اذكهو ... ابروأ وملسم . ةسردملا وسردم  عنصملا ىلماع

 :لثم ىف فلالا اهمامأ عضن لعفلاب ةلصتملا واولاو

 مل اوسلجي مل اورجاهي مل اورضحي مل اوحرف !وسلج . اورجاه اوبتك .اورضح

 ..اورفاسي نأ لبق . اورصقي نل .اورجاهي نل . او رضحي نل. اورصقي

 .اقطن ال اطخ فلألا ةدايز نع ثيدحلا دنع كلذ انم رم دقو .ولعي  ومسي

 غ5



 ناركذت

 ىتلا واولا كلذكو ءافلآ اهمامأ عضن ال مسالاب ةلصتملا ىاولا
 ىتلا نونلا تفذحو) لعفلاب ةلصتملا واولا امأ ةملكلا ةينب نم
 .افلا اهمامأ عضن انتإق (ىاولا دعب
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 تاملكلا ضعب ةباتك ىف فالتخالا

 .ىبرعلا ملاعلا ىوتسم ىلع ءالمإلا ميلعت ىف ةلبلبلا نم اريثك ثدحت ةلأسم ةمث

 ةريفو ةيوغل ةورث نم هانثرو اميف نأ ىهو .. ام دح ىلإ ىبرع دلي لك ىوتسم ىلعو

 وحتلا دعاوق ىف مهتاتالتكب ةيبجدش (ىئالحإلا عسرلا] ىجهكلا ىف ةكيفذم تانالخ
 ىف ةضراعتم ءارآأ امهدعي ءاج نمو  ةيفوكلاو ةيرصبلا نيتسردملل ناكو .فرصلا

 .ءاجهلا دعاوف

 .ىيرع دلب ىف ةيئاجه ةروصب ةدحاولا ةملكلا دجت كنأ فالتخالا اذه جئاتن نم ناكو

 دلبلا ىف نيدروصب بتكت ةدحاولا ةملكلا دجتل كنإ لب ءرخآ دلي ىف ةفلتخم ةروصيو

 -> .دحاولا

 نع ةثوروم ءارآب نوجتحيو :نولداجتي مهتيأر نيصصختملا ىلإ تعجر اذإو

 عماجملا نم نورظتنيو :ىئالمإلا مسرلا ديحوت ةرورضب نوريثك ىداني اذلو ؛لاوحألا

 .دحاو ىأر ىلع ىقتلت نأ ةيبرعلا دالبلا ىف ةيوغللا

 ماع رداصلا هرارق ىف ةزمهلا مسر طبض دق ةرماقلاب ةيبرعلا ةغللا عمجم ناك اذإو

 تاملكلا بتكت ىرخأ ةيبرع اراطقأ نإف ءروصلا هذه ىلع اهلظامب امو ؛سوئك ءفوءر

 .سوؤك ء«فوؤر «سوؤر :نوؤش :اذكه ةقباسلا

 :اهئاجه ىف باتكلا فلتخي ىتلا تاملكلل ةلثمأ كلذ دعب ىقبتو



 ةيرعلا ةفللا تايساسأ ىف

 اَذإ / نذإ

 اهيأي / اهيأ اي

 سي / نيساي

 ةئام / ةئم

 ةنب اي / ةنبااي

 ارق / ارق

 دقو .ةروصقملا فلألا نيبو اهنيب قيرفتلل ةملكلا رخآ ىف ءايلا طَقَن ىلإ ةفاضألاب اذه

 رصم ىف ةفرطتلملا ءايلا بتكت امنيب ؛ءكلذ ىلع ةفّيرعلا لودلا ءانبأ نم ريثك ريغ ددع ىرج

 لودلا ءانبأ ضعبف (فحصلا مسر اهيلع ىرج ىتلا ةروصلا ىهو) نيتطقن نودب

 :لثم نوبتكي ةيبرعلا

 :ةيبرعلا لودلا

 .(ءايلا ىتطقن عضو نود) ىضتري . ىنم  ىننإ- ىف

 .هللا كمحر رخآلا هجولا ئّطخت الو تئش امهيأب بتكاف

 عمجم قفاو دقو .هل اذكه ىرخأو .اذكه ةرم «! «٠ مقرلا ةياتك اضيأ هيق فلتخي اممو

 ةيناشلا ةروصلا هابتشال ايفن ىلوألا ةروصلا ىلع '''ةرهاقلاب ةيبرعلا ةغللا

 .«ادمقرلاب

 ط نيرشعلاو ةنماثلا ةرودلا ىلإ ىلوالا ةرودلا نم ةيملعلا تارارقلا ةعومجم عجار. ؟2 د59 ج يف ردص )١(

 501١. )519101 ةنل ا
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 ةباككلا
 هند

 ةينالمالا ءاطخألا عويش بابسأ

 ةسمخ ىلإ ةيئالمإلا ءاطخألا عويش ىلإ تدأ ىتلا لماوعلا وأ بابسألا ميسقن نكمي
 : ينيكو ءاسقأ

 :لوألا مسقلا

 : ىلي اميف لثمتتو «ةيسردملا ةرادإلاو ىميلعتلا ماظنلا ىلإ عجرت بابسأ

 .لوصفلا ةفاثك عافترا-١

 .اًنايحأ نيصصختلملا ريغ ىلإ ةيبرعلا ةغللا سيردت دانسإ- ؟

 .(ىملع رربم نود حاجنلا ةبسن عفر ىأ) ةيتادتبالا ةلحرملا ىف ىلآلا لقنلا- '"

 .ءاّقكألا نيملعملل ةيعيجشت زفاوح دوجو مدع - ؟

 :ىتاثلا ممسقلا

 :ىلي اميف لثمتتو ,ملعملا ىلإ عجرت بابسأ

 .ةصاخ ءالمإلا ىفو .ىوغللا بناجلا ىف فيعض ةيئادتبالا ةلحرملا ملعم ١

 .ةيئالمإلا ءاطخأألا ىلإ ةداع نوتفتلي ال ةفلخملا ةيساردلا داوملا وملعم " 

 .رخآو ملعم نيب ءالمإلل ىباوصلا ىوتسملا فالتخا-'"

 .ةراهملا باسكإ ىلإ ًالوصو تابيردتلاب ملعملا ةيانع مدع -

 :ثلاثلا مسقلا

 : ىف لثمتتو .ةيئالمإلا دعاوقلا ضعب ةبوعص ىلإ عجرت لماوع

 ةيوحنلا ةدعاقلا سرد دق ذيملتلا نوكي ال دقو ,انايحأ وحنلاب ءالمإلا طابترا_-١

 .ةيئالمإلا ةدعاقلاب ةطيترملا

 فلؤملل اهجالع قرطو اهبابسأ . ةطسوقلاو ةيئادتبالا نيتلحرلل ىف ةعئاشلا ةيئالمإلا ءاطخألا ةسارد )١(
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 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 .فقرصلاب ةيئالمإلا دعاوقلا ضعب طابترا "

 :لثم نم ةدحاولا ةملكلا لوح ةيثالمإلا دعاوقلا فالتخا-'"

 .(هبشأ امو) نوأرقي /نوؤرقي /نوءرقي نوئش /نوؤش (أ)

 .هثم / ةئام (ب)

 .(هبشأ امو) ةئم سمخ /ةئامسمخ (ج)

 .(هبشأ امو)آرق /ارق(د)

 .ام ىف /اميف (و)

 .(هبشأ امو) ةزمهلا رسكب «مالسأ /مالسإ (د)

 ىلع ىرخأو ءابلا ىلع ةرم .ًاباتك /اباتك :نونملا مسالا ىلع نيتحتفلا ناكم (ز )
 .(هبشأ امو) فلألا

 .(هبشأ امو) !دتبملا ىف /آدتبملا ىف إطخلا نم /أطخلا نم ( ح)
 :عبارلا مسقلا

 :اهنمو ,ذيملتلا ىلإ عجرت لماوع
 .ددرتلاو فوخلا_١

 .اهحراخم ىف ةيراقتملا تاوصآلا زييمت مدع - "

 .نيكرتلا ىلع ةردقلا مدع " 

 .طيقنتلا مأ فورحلا مسر ىف ءاوس ةباتكلا ىف ةقدلا ىلع دايتعالا مدع

 .دم فورح اهتباتكو ةريصقلا تاكرحلا ضعب عابشإ- 4
 .ةيلصألا نونلاو نيونتلا نيد طلخلا 1

 .عمجلا واوو ةعامجلإ ىاو نيب طلخلا

 .ةيرصيلا ةظح الملا فعض 4

 .بالطلا ضعب ءاكذ ىوتسم ضافختا 1



 :سماخلا مسقلا

 :ىلي اميق لثمتتو ءسيردتلا ةقيرط ىلإ عجرت لماوع

 .ملعتملاو ملعملا هب مزتلي ءالمإلا دعاوقل باتك دوجو مدع ١-

 .ءالمإلا ىف ملعملل ليلد دوجو مدع - ؟

 .ىباتكلا مهسوماق نع ةديعب ةيعص تاملك ىف ذيمالتلا رايتخأ - ؟

 .ءالمإلا تاسارك ىف عقيب ام ىلع اهجالع رصتقي ءالمإلا ءاطخأ- ؛

 .أطخلا بيوصت ىف ذيملتلا ةكراشم مدع - 5

 لوطلا ليثمت مدعو .ءالمإلا سرد ىف فورحلل ميلسلا قطنلا ةاعارم مدع 1

 .ةليوطلاو ةريصقلا تاكرحلل بسانملا
 .ىرخألا ةيساردلا داوملاو ةيبرعلا ةغللا عورفب طبتري ال ءالمإلا سرد

 ولو بلاطلل ةيباتكلا ةطشنألا ةفاك ىف ءالمإلاو طخلل تاحرد صيصخت مدع -4

 .انلبس

 .ءالمإلا تابيردت ىف شغلا ةرهاظ ىلإ تافقتلالا مدع-5

 هي دك ع دع دع
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 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 ةينيظولا ةباتكلا ىف ايناث
 ةحمصلل ىئاكملا ليكشتلا-١

 ىلع بتاكلا صرحي نأ (ضييبتلا) ىئاهن لكشب ةباتكلا دنع هتاعارم بجي ام مهأ نم

 ريثك ققحتي نأ نكميو .سفنلا رسيو نيعلا قوري امب ايقوذ اهليكشتو ةحفصلا قييسنت

 نم ربكا نميالا شماهلا نوكي نأ ىلع .ةحفصلا ىبناج ىلع ابسانم اشماه كرتا-١

 ملقلاب ىسأر طخب شماومهلا ديدحت لضفيو .رتميتنس وحنب رسيالا شماهلا

 اذه ىف ةحفصلا بستكتل :ةباتكلا نم ءاهتنالا دعب طخلا اذه وحم مث .صاصرلا
 .ةعوبطملا ةحفصلا تايلامج بابلا

 .اهلفسأو ةحفصلا ىلعأ ابسانم اغارف كرتا (ةرطسم ريغ) ءاضيب ةحفصلا تناك اذإ- "
 ةجاحلا دنع نكميو ءاهنيب ةيواستم تافاسم كرتاو .رطسالا ةماقتسا ىلع صرحاو

 .اهيف بتكت ىتلا ةقرولا لفسأ ةرطسم ةقرو عضو

 كرت ىلع صرحاو ؛ةيعرف ةركفب ةرقف لك لقتست ثيحب .تارقف ىلإ عوضوملا مسق - "

 .ةبسانملا ميقرتلا تامالع لمعتسا- ؛

 .كيدل هلاكشأ لمجأ ضرع ىلعو .طخلا حوضو ىلع صرحا. ©

 غارفلاو نميالا غارفلا ىواستي ثيحب اًمامت رطسلا طسو ةيسيئرلا نيوانعلا بتكا ١

 ناونعلا نيب ةبسانم ةفاسم كرت عم ابناج ةيعرفلا نيوانعلا بتكاو .رسيالا
 لضفيو هدعب امهضعب قوف نيتطقن عضو (دحاو رتميثنس ردقب) نميالا شماهلاو

 ةيادب ةفاسم كرت عم هدحو رطس ىف ىعرسفلا ناونعلا نوكيل 'ديدج رطسب ءدبلا
 .ةرقفلا

 .ةحفصلا ليكشتل ىحيضوت جذومن ةيلاتلا ةحفصلا ىفو
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 ( ةباتكلا لفسأ غارف)

 ةعبارلا ةرقفلا ةيادب
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 ةهجلل ةيراسم ةفاسم ةحفصلل ىناكملا

 ١ م. جذومت

 ةباكتكلا



 ةيبرعلا ةغللا تايماسأ 8

 ريرافتلا ةبانك -"

 دعيو ؛اهلئاسو فالتخا ىلع تالاصتالا لاجم ىف ةروث رصع ىلاحلا انرصع

 اذه ىف ةيوازلا رجح ريراقتلا دعت امك .لئاسولا هذه مهأ دحأ ىباتكلا لاصتالا

 .هاجتالا

 ىلع لوصحلا ىلع اهتردق ىدمب ساقي :ةمظنم وأ ةسسؤم ىأ حاجن ناكاذإو

 ,مئالملا تقولا ىف ةيئاصلا تارارقلا ذاختا ىلع دعاس ىتلا .ةيفاكلاو ةقيفدلا تامولعملا

 ,لكشلاو ىوتحملاو ةفيظولا ثيح نم :ريراقتلا ةباتكب مامتهالا ىرو رضلا نم تاب
 .(!7«تالكشمو ديجلا ريرقتلا تاموقمب مامتهالا ةلمجلا ىلعو .دادعإلا لحارمو

 :ريرقنلا ةّميلظظو

  ةسسؤم ىأ ىف ةرادإلا نع لوئسملا دمت ىتلا يهف ؛ةأشنملا لخاد ةفلتخملا ةزهجالا وأ

 ىف هرود ةسرامم عيطتسي ىتح ؛هتالكشمو لمعلا ريسب لصتت ىتلا تامولعلاب

 .هيجوتلاو فارشإإلا

 . هتباتك نم فدهلا قيقحت ىلع دعاست ىتلا لماوعلا مهأ

 ريرقتلا دادعإ لحارم
 ,فدهلاو ةلكشملا ديدمتن ( )

 بتاك اهلوانتيس ىتلا ةلكشملا ديدحت ىه ريرقتلا دادعإ لحارم ىف ىلوالا ةوطخلا
 ىلإ ةللحم .ملاعملا ةددحم ةلكشملا تناك املك هنأ ظح اليو .ضرعلاو ثحبلاب ريرقتلا

 ديدحت ريسيلا نم ناك ء.احضاو ريرقتلا ةباتك نم فدهلا ناك املكو .. ةفلتخملا اه رصانع

  فدهلا وأ ةلكشملل قيقدلا ريغ ديدحتلا نأ كلذ ؛ةحجانلا لولحلا ىلإ ىدؤت ىتلا لبسلا

 )١( تيوكلاب بيردتلاو ىقيبطتلا ميلعتلل ةماعلا ةئيهلاب بيردتلا عاطق . ريرقثتلا ةباتكو دادعإ عجار ١15157 ,
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 ةباككلا

 ,فدهلا ةباصإ مدعو :لولحلا ىلع روثعلا مدع ىلإ ىدؤيس  ريرقتلا نم هقيقحت دارملا

 .ريرقتلا دادعإ ىف دهجلاو تقولا عايضو

 ليجستو .اهل ةيسيئرلا حمالملا ةباتكب ءدبلا :ةلكشملا ديدحت ىف لئاسولا حجنأ نمو
 دعاسي .اهدحو ةركاذلا نم الدب . ةباتكلا ىلع دامتعالا نأ كلذ ؛اهقيتحت بولطملا فادهالا
 راكفالا ميظنت ىلع دعاسي هنأ امك ,فدهلاو ةلكشملل قيقدلاو ىلعفلا ديدحتلا ىلع

 .ايقطنم ابيترت اهبيترتو

 ريرقتلا بتاك ىعسي ةئيعم ةلكشم نمضتي نأ ىغبني ريرقت لك نأ اذه ىنعم سيلو

 وأ تامظنملا ضعب اهردصت ىتلا ريراقتلا نم ريثكف ,اهل لح داجيإو اهضرع ىلإ
 :تاتانبلا و تاهؤلمللا نعي قمنشتت لي للخ نع عش ةلكشفا نمشتتال :تانسشؤلا

 .ريراقتلا هذه مهيلإ هجوت نيذلا ,دارفأآلا ىلإ اهليصوت درجم اهنم فدهلا نوكي يتلا

 ميدقتو :ضعبب اهضعب تامولعملا طبر ةلواحم ريرقتلا بتاك ىلع بجي ؛ةلاحلا هذه ىفو
 .تاقالعلا وأ رهاوظلا ضعب نع فشكت ىتلا تاريسفتلا

 ريرقتلا ىراش ديدعتن (ب)

 نم :لاؤسلا اذه هسفن لأسي نأ هيلع ريرقتلا بتاك نإف ,لاقم ماقم لكل ناكاذإ
 .عوضوملاب ةيفاك ةيارد مهل نيذلا نيينفلا دحال دعي ىذلا ريرقتلا نأ كلذ ؟ريرقتلا أرقيس

 .صصختم ريغ ىلإ هميدقت لجأ نم دعي ىذلا كلذ نع  لاحلا ةعيبطب  فلتخي

 ضعب ىف فلتخي دق ءرشابملا سيئرلا ىلع ضرعلل دعي ىذلا ريرقتلا نأامك

 ديدحت مهملا نم ناك كلذ لجأ نم .صتخملا ريزولا ىلإ مدقي ىذلا كلذ نع هتاليصفت
 وأ ةماعلا تامولعملا ىوتسمو «ىملعلا ليهأتلاو ,تاربخلا :ثيح نم ريرقتلا ئراق

 .اهلغشي ىتلا ةفيظولاو ؛هراكفأو ههاجتا مث .ريرقتلا عوضوم نع ةصصختلملا

 راوحلا نم اعون . ريرقتلا ةباتكل ةفلتخملا لحارملا ءانثأ ىف روصتي نأ بتاكلا ىلعو

 ىلإ علطتي يأ :ئراقلا اهريثي دق ىتلا ةلئسالا ةعيبطب ايعاو نوكي نآو ؛ئراقلا نيبو هنيب
 .اهنع تاباجإ دوجو

 :تامولعملا عمج ( ج)

 ديدحت ةلحرم أدبت .هيلإ هريرقت مدقيس ىذلا ئراقلا ةعيبط بتاكلا ددحي نأ دعب

 .بتك نم :اهناظم وأ اهرداصم نم اهعمج ىف عورشلا مث ,ةبولطملا قئاقحلاو تامولعملا
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 ةبيرعلا ةغللا تايسامأ ىف

 بتاك نوكي دقو .عومضوملاب ةيفاك ةيارد مهل دارففأ وأ .ةقباس ثوحب وأ تايرود وأ
 .ةقيقحلاو ةيعقاولا فقاوملا نم ابيرق ناك ىتم .تامولعملل اردصم هسفن ريرقتلا

 ةءافكب ريرقتلا / ةلاسرلا ليصوت وه ريرقتلا ةباتك نم ىساسألا فدهلا ناك اذإو

 اهمظني نأو .اهعمج ىتلا تامولعملا ضارهتساب بتاكلا موقي نأ مهملا نم تاب ,:ةقدو

 .ىساسأالا فدهلا مدخت ال ةمولعم لك ابناج ىحني نأو .هعوضوم مدخي ام اهنم راتخيو

 :ريرقتلل ماعلا راطالا ديدن ( د )

 .ريرقتلل ىلوالا ةدوسملا ةباتك ىف ءدبلا قيست ىتلا ةوطخلا ىه ةلحرملا هذهو

 نيوانعلا :نمضتي .ريرقتلل ماعلا راطإلل اروصت عضي نأ بتاكلا ىلع بجي انهو

 اذامو ؟مدقيس اذام :ءهزج وأ رصنع لكل اهيطعيس ىتلا ةميقلاو ؛ةيعرفلاو ةيسيئرلا

 ةطقن ىلإ ةطقن نم ئراقلاب لقتني ايقطنم ابيترت ءزج لك ىف ةداملا بتري نأو ؟رخؤيس

 .رسيو ةلوهس ىف

 :ريرفتلا ةبانك ( ه)

 كابرإ ىف اهترثك ببستت ذإ؛ةيبولسالاو ةيوحنلاو ةيئالمإلا ءاطخألا ةرثك بنجت ١

 .ريرفتلا بتاك ةءافك

 ام مهأ امه قطنملا ةدايسو ةرابعلا ةقدف !ةيباطخلا بيلاسالاو ةطاطملا تارابعلا بنجت - ”

 .ديجلا ريرقتلا زيمي

 ام كمامأ اعضاو .هتباتك نم ىهتنت ىتح ريرقتلا نم دحاو ءزج ىف كركف زكر ؟

 اهللحو .اديج اهأرقا مث .اهرداصمب ةبوحصم تامولعم وأ قئاقح نم هيلع تلصح

 تاسسس الملاو فورظلا وأ ءروطسلا نيب اتيتخم نوكي دقامع فشكي انيمأ اليلحت

 وأ ابرق ىوهلا هكرحي ال اذدياحم اصالختسا جئاتنلا صالختسا لواح مث .ةرثؤملا

 .زاجيإب كتايصوت بتكا مث .ادعب

 .اهتيويح و راكفالا لسلست نتملا ىف هعضو لّرعب قيلعت ةباتكل وأ .نايب ىلإ جاتحت
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 ةسباستكلا

 .ةلكشللا وأ عومضوملا ىلع ءىراقلا اهنم لطي ىتلا ةذفانلا ىه ثحبلا وأ ريرقتلا ةمدقم ٠

 هيف رظنلا ةداعإو ريرقتلا ةباتك نم ءاهتنالا دعب الإ لمتكت ال ريرقتلا حم الم نإ ثيحو
 .ةلوطملا ريراقتلا ىف ةداع بتكي ام رخآ ةمدقملا تناك - لهمتو ةيورب

 زكري نأو .ليصافتلا ركذ بتاكلا بنجتي نأ ةمدقللا ىف هتاعارم بجي ام مهأ نمو

 وأ ريرقتلا دادعإ ىلإ عفادلا ركذي نأو ؛ةلكشملا وأ عوضوملاب فيرعتلا ىف همامتها
 .ئراقلا هابتنال ةريثم ةقوشم ةمدقملا لعج عم ؛هنم فدهلا

 امك هب درو ام مهأل لماشو فثكمو زجوم ضرع ىلع ةداع لمثشت «ريرقتلا ةمتاخ - ١

 اهيدل ىتلا ةهجلا ركذ لضفيو ,بتاكلا اهيلإ ىهتنا ىتلا تايصوتلا ىلع لمتشت

 بجي اذلو !أرقُي ام رخآ ىه ريرقتلا ةمتاخ نأ ركذتو .ةيصوت لكب لمعلا ةيحالص
 .اديج ادادعإ اهدادعإ

 نيعب هيلإ دع مث .تقولا ضعب اًبناج هكرتا .ريرقتلا ةدوّسُم ةباتك نم ءاهتنالا دعب -
 ,ةيرغللا ةيحانلا اميس الو اياوزلا فلتخم نم هيلإ ارظان ؛دعملا بتاكلا ال ريبخلا دقانلا
 .اهعباتتو راكفالا لسلستو

 ىتأت :ريبخلا دقانلا نيعب ريرقتلا ىف رظنلا ةداعإو ؛:ةدوسملا لحارم نم ءاهتنالا دعب 4

 :ىلي ام اهيف ىعاريو .(ضييبتلا) ةريخالا ةباتكلا ةلحرم

 .(اطوطخم هتمدق نإ) ناكمإلا ردق هلامجو طخلا حوضو (1)

 ,تارقفلا ماظن عابتاو .شماوهلا ىواست : ثيح نم .ةحفصلا ةسدنه ةاعارم (ب)

 ةيسيئرلا نيوانعلا راهظإو .اهعضاوم ىف ةبسانملا ميقرتلا تامالع عضوو

 .ةيعرفلاو

 بتاكلا ةءافك نم دكاتف :يلآلا بساحلا ىلع ابوتكم ريرقتلا مدقتس تنك نإو

 تارابعلا نأ انه ظح اليو .,ثوحبلاو ريراقتلا قيسنت ىلع هتردقو هتربخو

 فلتفغي امك هدوساآلا طنبلاب» بتكت ةيعرفلاو ةيسيئرلا نيوانهلاو ةمهملا

 كل قوري ام ريختف ,شماوهلاو نتملاو ةيسيئرلا نيوانعلا ىف «طنبلا» مجح

 .اهنم

 ةحفص دعب وأ ريرقتلا رخآ اهعضو . اليوط ريرقتلا ناك نإ. سرهفلا ةحفص بتكا 9
 .ناونعلا
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 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 .ريرقتلا اهيلإ مدقملا ةهجلا وأ صخشلا . ريرقتلا مدقم مسا .ناونعلا ةحفص ممص ٠
 .هتباتك وأ «ريرقتلا ميدقت خيرات

 اهيلإ دوعتل نيمأ ناكم ىف كيدل اهظفحاو .هدعت ريرقت لك نم ةروصب امئاد ظفتحا ١

 نم ةروصب ظافتحالا مدعب ةحيرص تاميلعت كيدل نكي ملام اذه .ةجاحلا دنع

 .ةديدشلا هتيرسل ارظن ريرقتلا

 نم هظح فلتخا امهم ؛ملعتم لك اهيلإ جاتحي ىتلا ةمهملا تاراهملا دحأ صيخلتلا دعي

 :ناعون صيخلتلاو .ميلعتلاو ةفاقثلا

 وأ ايوفش نوكي نأ نكمي امهالكو .ءورسقملل صيخلتو :عوم سملل صيخلت
 .ايوتكم

 :عومسملا صيخلت

 عوضوم لوح دارفألا نم ةعومجم نيب ليوط راوح ىلإ عمتست دقف .ةريثك هتالاجمو
 نم ةعومجم ىلإ وأ .ام صخش ىلإ لقنت نأ كل نعي مث .تالكشملا نم ةلكشم وأ ,هنيعب

 دقو .جئاتن نم نورواحتملا هيلإ ىهتناام مهأ وأ .راوح نم رادام لمجم .كئاقدصأ
 نودُن وأ. كتركاذ ىف نزتخت نأ تعطتسا نإف .ةصصختم وأ ةماع ةرضاحم ىلإ عمتست
 دقف عرفلاب لصالا كيدل طلتخي وأ ءاهنم ءىش كتوفي نأ نود .ةضيرعلا اهطوطخ .
 .صيخلتلا ةراهم تكلتما كنإ لق وأ ؛صيخلتلا ىف تحجن

 :هورقملا صيخلت

 اًطوطخ عضت ناك هب ءادتهالاو بوتكملا ةعجارمل ةصرفلا كيدل نإ ؛اريثك رسيأ انهرمالاو

 .عورفلا نود لوصألاب كمامتها نم دكأتلل كلذ دعب اهعجارتل ؛ةيساسألا رصانعلا تحت

 ةعجارم مث .ةيموي ةديرج ىف نيلوثسللا دحأل باطخ ىلع ائه بيردنلا نكميو
 مث ىصيخلتلا مرهلا ةمق لكشي ىذلا ىسيئرلا ناونعلاب اءدب صيخلتلا تايوتسم

 صيخلتلا مث ةبطخلا ىف ةيساسالا رصانعلا ركذ ىف مسوتت ىتلا ةيعرفلا نيوانعلا

 . الماك باطخلا ضرع لبق ىلوألا ةحفصلا ىف لماشلا
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 ةباسكلا

 لواحت ةفيحص لك نال ؛باطخلل ةفيحصلا صيخلت دقن بيردتلا لمشي نأ ىلع

 جرخي امهم ارصنع لمهت دقانهو ءاهبزح ةسايس وأ اهتسايس عم قفتي ام ىلع زيكرتلا

 .هراهظإ ديرت ال وأ ءاهتامامتها ةرئاد نع

 ىذلا نمزللو ,ابوتكم ناك نإ هل ةحاتملا ةحاسملل عضخي ماع لكشب صيخلتلاو

 .ايوفش ناك نإ ماقملا هب حمسي

 تابيردت

 :ةرم لك ىف ةكورتملا ةحاسملا دودح ىف تارم ثالث ةيتآلا ةعطقلا صخل

 لويملا ىف .تاردقلاو تامسلا ىف : ىتش تامفالتخا مهنيب اميف سانلا فلتخي

 .تامسقلا قسانتو ةرشبلا نول ىف .ءاقشلاو ةداعسلا ىف ءرقفلاو ىنفلا ىف :تابغرلاو

 هناكم لثحي .فرعن امك .لمعلاو .جاتنإلاو لمعلا .هلايح سانلا فلتخي ام نيب نمو

 نأ امك .4 نونمؤملاو هلوسرو مكلمع هللا ىريسف اولمعا لقو ا :يلاعت لاق .مالسإلا ىف
 نآرقلا انتفليو .لمعي ملام ءرملا ناميإ لمتكي الف .لمعلاو ناميإلا نيب جزم مالسإلا

 هلوق لثم ىف لمعلاب ناميإلا نرقي هدجنف «ةينآرقلا تايآلا نم ريثك ىف كلذ ىلإ ميركلا

 .4 تاَخلاصلا اوُنِمَعَو اونمآ نيذلا ه: ىلاعت

 ىلع ىنّنيو «سفنب لمعي ناك. ملسو هيلع هللا ىلص ميركلا لوسرلا نأ امك
 دي هذه» :لاق لمعلا رثأ نم تقرعو تربغاو ءهدي تنشخ دق الجر ىأر امدنعو .نيلماعلا

 .«هلوسرو هللا اهبحي

 ههل اروفغم تاب هدي لمع نم ًالاك تاب نم» : هلوق ملسو هيلع هللا ىلص هنع ىور امك

 ا

 + قزقمر دك نوح وت هل ةفئري نأ ل ل

 هناحبس هللا ىضرأو جتنأو نقتاو بعتو لمع هنأ هبسح ءاروكش الو ءازج رظتنم ريغ
 .ىلاعتو
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 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 لوسرلا هيجوت ايسانتم .هلمع نقتي مل لمع اذإو .لمعي ام اردانف رخآلا مسقلا امأ

 نمو .«هنقتي نأ المع لمع اذإ مكدحأ نم بحي هللا نإ» : هيلع همالسو هللا تاولص ميركلا

 .اًجيجضو احايص ايندلا نوثلمي نولمعي ال مهنأ عم سانلا نم مسقلا اذه نأ بجع
 قحاللاو .ركشلاب ىلوألا مهنأو .نودكي مهنأو ,ءنولمعي مهنأ هلك عمتجملل نيروصم
 .ةدمحملاو ءانثلاب ردجألاو ,حيدملاب

 رجح نوفقي مهنال ؛رصع لك ةفآ وهو ؛عمتجم لك ىلع بوسحم ريخألا قيرفلا نإ
 .تمص ىف لمعت ىتلا ةرثكلا نوقلقي مهنأ نع الضف :مدقتلاو جاتنإلا ليبس ىف ةرثع

 .نوكي قيرف ىأ ىف انم لك رظنيلف ,ناقيرفلا امه ناذه
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 ثلاثلا صيخلنتلا
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 ةيمسرلا تابتاكمل 4
 تابتاكملا ىف ماتخلاو ءديلا تارايعل جذومن

 )١( (ةيفيظولا هتفص) ذاتسالا ديسلا

 (؟)دعبو ةبيط ةيحت
 5 (هنأ وأ ىننأ) ...نأ ()ةدافإلاب فرشتأف

 ,(؟)ءارتحالا قئاف لوبقب اولضفتو

 احضاو بلطلا مدقم مسا

 هتقيظو وأ هتفص
 رمألا مزل اذإ هناونعو

 هتانوفيلت ماقرأو

 لسرلا صخش مساب مدقتال تابلطلا وأ تابتاكلا نأ اذه ىنعمو ..اذك ةيلك ديمع م/اذك اريدم :ةيفيظولا هتفص )١(

 .هتفيلخو ىمسمب لي هيلإ
 .هتاكريو هللا ةمحرو مكيلع ماالمسلا :وأ(؟)

 ىمايق ىلع :لثم) اذك ىلع ةقفاوملاب (مركتلا وأ) لضفتلا وجرأف :تلق نيعم رمأ ىلع ةقفاوملا بلطت تنك نإ(؟)

 يتلا ةصاخلا فورللا ركذا) لارظن...... رود ناحتما لوخد نع ىرذع لوبغع ىلع ...  ةيدايتعا ةزاجإب

 .(كرذع لوبق حيبت
 .«هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو»وأ(؟)



 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 (ةيمسر ةبتاكمل جذومن)

 0 ةكرش ماع ريدم ذاتسالا ديسلا

 دعبو ةييط ةيحت

 ىننأ ةدافإلاب فرشتأ ؛ةكرشلاب نيبساحم فئاظو لعش نع مكنالعإ ىلإ ةراشإلابف

 ةبعش :ةراجتلا سويرولاكب ىلع لصاح ىننإ ثيح ؛فئاظولا هذه دحأ لغش ىف بغرأ

 عيمج هيط قفرمو .سمش نيع ةعماج  ةراجتلا ةيلك نم .ادج ديج ريدقتب :ةبساحم

 .ةبولطملا تاغوسملا

 ماردحالا قئاف لوبقب !ولضفتو

 / / ىف
 (احضاو ؛بلطلا مدقم مسا)
 :ناونعلا

 :لزنم ت

 :لومحم
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 :ةيتاكملا ةحفص ليكشت ىلع تاظوحلم

 نوكي نأ طرشب ,ةيتاكملا ةياهن دعب اغارفو ةحفصلا ىلعأ ىف اغارف كرتن اننأ ظحال-١

 .ةحفصلل ايلامج الكش كلذب ىفضيل ؛ىلعألا غارفلا نم ريكأ لفسألا غارفلا

 دقو :كبلط هيلإ تمدق نم ريشأتل صصخي هنأل ؛ةيمهألا ةياغ ىف لفسألا غارفلا كرت ١

 فلمب هقفريل تاظوفحملا مسق ىلإ فظوملا هلوحي دقو ءرخآ فظوم ىلإ بلطلا لوحي
 ,ةحفصلا ألمت الأ ىلع صرحاف .هنع ىنغال لفسألا غارفلا نإف ءاذكهو .عوضولملا

 عبر لغشت نأ ىلع .نيتحفص ىف كمالك لعجاف ءاهألمت نأ ةرورضلا تضتقا اذإف

 وأ رطسب ةحفص درفنت نأ تايتاكملا تايلامج نم سيل ذإ .لقألا ىلع ةيناثلا ةحفصلا

 ظحالو .اولضفتو  فرشتأف  ةبيط ةيحت ديسلا :لبق هيبناجلا تاغارفلا ظحال - '"

 خيراتلاو ءراسيلا ةيحان نوكي نأ ىغبني ثيح بلطلا مدقم مسا ةباتك ناكم اضبأ
 .نيمدلا ةبحان

 :تاظوحلم

 : ىلي ام تابتاكملا ريرحت دنع هتاعارم بجي ام مهأ نم

 عوضوملا ضرع ىضتقي دقو ءزاجيإلا ماقملا ىضتقي دقف «لاقم ماقم لكل» نأ ركذت ١
 ,ىرخأ تارابعب هركذ قيس ام راركتب ةيتاكملا ةلاطإ ليصفتلا ىنعم سيلو .الصفم

 مامأ ةحضاو كتلكشم نوكتل ؛اهتايئزج عيمجب ةيضقلا تاليصفت ركذ هانعم امنإو

 .سكعلا وأ ىلعأ ىلإ لفسأ نم ةهجوملا تابتاكملا كلذ ىق ىوتسيو .رارقلا بحاص

 جاتحي ال ثيحب ؛هلوق ديرت ام ةلاسرلا هيلإ هجوت نم مهفّت نأ كلذ لك ىف ساسالاو
 .كريغ نم وأ كنم ىوفش حرش ىلإ كلذ دعب

 ىضتقي اذهو .قطنملا ةدايسو ةرابعلا ةقدب مستا ام وه مالكلا ريخ نأ امئاد ركذت " 

 : كنم

 .ايناث ةباتكلاو الوأ ريكفتلا (1)

 وف امك .جئاتنلا ىلإ ةملسم تامدقملا نوكت نأو ..كتبتاكم ءازجأ نيب طبرت نأ (ب)

 .رسيراقتلا ةباتك ىف لاحلا

  ةيوغللاو ةيوحنلاو ةيثالمإلا ءاطخألا بتجتو ءطخلا حوضوو ؛:ةحفصلا ميظنت - "

 .لالهتسا نسح ةباثمب نوكي



 ةيبرعلا ةمغللا تايساسأ ىف

 ميقرتلا -؛
 :هةمدقم

 .ةطقنلاو :ةلصفلاك ء:هرخآ ىف يأ مالكلا ءانثأ ىف عضوت ؛ةيحالطصا تامالع ميقرتلا

 ةيبرعلا ةغللا عمجم اهرقأ ىتلا تاملكلا نم ىهو .7١2بجعتلاو ءماهفتسالا ىتمالعو
 .اهتيمست اضيأ عاش دقو .ةيبرعلا راطقالا رئاس ىف عاش ىذلا ىنعملا اذهب ةرهاقلاب

 نيح كنأكف ««تامالع» اهانعم «ميقرت» ةملك نأل «هازوجت» لوقأو .ميقرتلا تامالع ءاز وجت

 .«تامالعلا تام الع» لوقت «ميقرتلا تام الع» لوقت

 فلأ نيح ءاشاب ىكز دمحأ ةمالعلا ؛ةيبرعلا ةغللا ىف حلطصملا اذه عضو نم لوأو

 «ةيبرعلا ةغللا ىف هتامالعو ؛ميقرتلا» باتك وهو ,م١ 51١7 ةنس بابلا اذه ىف باتك لوأ

 اذه ةيمست ىلع تحلطصا دقو» :فلؤملا لاق .2؟”ةخسن ةئم ثالث كاذنآ هنم عبط ىذلا

 ىف عضوت ىتلا شوقنلاو تاراشإلاو تامالعلا ىلع لدت ةداملا هذه نأل ؛ميقرتلاب لمعلا

 ةلالدلل «ماقرأو مقر» ةظفل باسحلا ءاملع ذخأ اهنمو .تاجوسنملا زيرطت ىفو «ةباتكلا

 نم اهنيب امل ,ديدجلا حالطصالا اذهل نحن اهانلقنف .دادعألل ةصوصخملا رومرلا ىلع

 .(0:ةهباشملاو ةسيالملا

 ناك اشاب تمشح دمحأ فراعللا ةرازو (ريزو) رظان نأ ءلمعلا اذه ىلإ عفادلا ناكو

 «بدألا نونف ىف برألا ةياهن» نم لوألا ءزجلا عبط ةرشابم اشاب ىكز دمحأ ىلإ دهع دق
 فلؤملا لاق .ّىِرَمُعلا هللا لضق نبال ءراصمألا كلامم ىف ءراصبألا كلاسم»و ؛ىريوثلل
 ْ :(هللا همحر)

 ةغللا ةوالت ىف لصاحلا صقنلا كرادتب اشاب تمشح دمحأ ةداعس راشأ دقلو»

 لصقب .مالكلا مهف ىلع دعاست ىتلا تامالعلا عضول ةقيرط طابنتسا بلطو ؛ةيبرعلا
 ,بتاكلا ضارغأل اعبت ؛هتوص عيونت نم ئراقلا نكمتيل ؛ضعب نع اهضعب هئازجأ

 . مقر ةدام .طيسولا مجعلا (1)
 .ةدُع وبأ حاتفلا دبع ذاتسالا هل مدقو م١ 5417 ةنس بلحب ةيمالسإلا تاعوبطملا بتكم ةيناث ةرم هرشن (؟)
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 ةباككلا

 ح الطصالا كلذ نوكي نأ (هللا هظفح) طرتشاو ..اهدصتق ىتلا ىناعملل ا حيضوتنو

 ىف .ءادتبالاو فقولل ةررقملا لوصألاو دعاوقلا ىلع ةقبطنم ؛.ةطوبضم ةيقطنم ةقيرطب

 نوغبانلا اهعضو ىتلا ةيبرعلا بتكلا ةعجارمب تأدبف» :فلؤملا لاق مث ."!7:ةيبرعلا ةغللا
 اذه ىف ٍحْنَرْفإلا هيلع عضاوت ام ىلإ تعجر مث ...ءادتبالاو فقولا ىف حلاصلا فلسلا نم

 مهأ ىف امهنيب قيفوتلا نكمي نيح الطصالا نأ ءظحلا نسح نم ءتدجو دقف ...2'”ىنعملا
 ىف الإ ضعب نع امهضعب فلتخي ال نييولسالا نأ تق قحت ىننأب كلذ ... عضاوملا

 . "!ءاهنع ىنغتست نأ ةيبرعلا نكمي ,ةفيفط تايئزج
 :اشاب ىكز دمحأ لبق ميقرتلا

 نأ اذق ىتعم سيلو . انركذ امك «ميقرتلا» ىف اباتك فلأ نم لوأ اشأب ىكز دمحأ ناك

 تحنج امنإو» :فلؤملا لاق ؛تامالعلا هذه فرعت مل ةعوبطمو ةطوطخم .ةيبرعلا ةغللا

 ,ةفّلكلا ليلقتو لمعلا ديحوتل ؛ةيبنجالا تامالعلاو ةيبرعلا دعاوقلا نيب قيفوتلا اذه ىلإ

 سرادملا ىف اهلامعتسا عاش دق تامالعلا هذه نأ اصوصخ .ءليبسلا ليهستو

 هذه ضعب تدجو «كلذ نع الضفو .اذه انرصع ىف ؛ةيبرعلا تاطوطخملاو تاعوبطملاو

 هب دهشت امك «ةيبرعلا بتكلا نم ريثك ىف نويرصملا نوخاسنلا اهلمعتسا دف تامالعلا

 ريوصتلا قيرطب ةلوقنملا راثآلا هب دهشت امكو ؛ةيويدخلا بتكلا رادب ةظوفحملا راثآلا
 مهدئارج اصوصخ .«مهتاعومطم ىف كارتألا اهمدختس ا دق ءكلذ قوفو ...ىسمشلا
 .(؟!,ةرامسلا

 هطقنلا

 اهنأ ىهدبو .بارعإلاو ىتعملا ىف اهدعب امع ةلقتسم ةلمج لك ةياهن ىق عضوتو
 «سفنتلا ةحارتسا عم مات توكس وأ ؛مات ققو ىلع لدت اهنأل ؛تارقفلا ةياهن ىف عضوت

 ؛رعشلا تايبأ ةياهن ىف اًقلطم عضوت الو ؛ةرقفلا وأ ,مالكلا مامتب ئراقلا راعشإ ىه وأ

 .اهلمع لمعت ةيقاقلا نأل

 .ال ةيبرعلا ةغللا ىف هتامالعو ميقرتلا )١(
 ظوفحم لصالاو .ىساس هد ةمالعلا اهبتك ىتلا ةيسنرفلا ةصالخلا ىلع ادامتعا» :فلؤملا شماهب ءاج (؟)

 ..ةيلهألا سيراب ةينكمب
 ١. ؟ قياسلا (1) 4:17 قباسلا (8)



 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 ,( ١ !ةلثمأ

 .كيلع ىقح ريغص لطبُي ال ىلع كقح ريبك نإ." ')تبأ اي :هيبأل ىبارعأ لاق - ؟
 كل لحي ال نكلو ءءاوسانأ معز تنسلو :كيلإ ةلكفي تمآ ىلإ تمت ىذلاو ل 5 5 مهى 2 | عش م

 .ءادتعالا

 مايالا الو .كظعي رهدلا ال :لاقف ,برشلا ىف هلام دسفأ ,هلانبا ىبارعأ ظعو-

 امهدَرأ .كيلإ كيرمأ بحأو .كثم دعُت سافنألاو .كدلع دَعُت تاعاسلاو .كّرذنت

 بيرذت

 : ىلي أمم اهعضاوم ىف ةطقنلا عض

 ةلتحملا ىضارألا ىف ماع بارضإ-١

 ءام اهرثكأ اضافخنا عاقبلا رثكأ - ؟

 رسنلا هيلإ لصي ال ولع ىلإ ةشيرلا لصت دق"

 اثير بهت ةلجع بر رسنتسي انضرأب ثاغبلا نإ: ةميدقلا ةيبرعلا لاثمأآلا نم :

 رضلا هسم نإو رحرحلا

 لميف لطي ملو ءلدو لق ام مالكلا ريخ ©

 قالخألا مراكم ممتال تثعب امنإ:ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق 1

 (؟)ةلصْنلا

 ةقكس نم لقأ) ةفيفخ ةتكس ئراقلا تكسي نأ اهنم ضرغلاو. () اذكه مسرتو

 : ةيلاتلا عضاوملا ىف ةلصفلا مسرتو .(مالكلا ءازجأ نيب ىتلا ةطقنلا

 ؟1 هتامالعو ميقرتلا(١)

 وهو لصالا ىلع ايرج ةلصف انعضو اننكلو .كلذب قايسلا حمس امبرو .ىدافملا دعب رأت ةمالع لصالا ىف (5)
 .(طيسولا مجعملا عجار) ىدانملا ةظفل دعب ةلصفلل عضو

 ..ةلوشلا» اضيأ ىمستو ..ةلصافلا» (ىروسلا) ىسردلا مجعملا ىفو .:ةلصفلاو طيسولا مجعلا ىف (1)
 .ةثدحملا ظافلالا نم اهعبمجو
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 ةباكتكلا

 نأ هءانبأ مالسإلا اعد :لثم .ةدئافلا مات مالك اهنم نوكتي ىتلا ,ةلصتملا لمجلا(1)

 وه .دوهشم ناكمو ؛:ةجحلا ىذ رهش وق ؛مولعم دعوم ىف «ةرم ماع لك اوقتلي

 لاوحأ هيف نوضرعتسي ءاماع ارمتؤم ءاقللا اذه نم اوذختي نأو :ةمركملا ةكم

 .نيملسملا

 :لثم ؛هماسقأو ءيشلا نيب (ب )

 ةيبحصو :ملعو :ةشيعم با ستكاو ؛مه جيرفت : دئاوق سمخ رافسألا ىف

 .دحام

 لوصف :لثم ؛اهلامهإ زاجو ةلصفلا عضو زاج :ةدحاو ةملك مسق لك ناك نإف

 : بتكتف ءانه لصاوفلا نع ءاتغتسالا زوجي ذإ

 .ءاتشلاو فيرخلاو فيصلاو عيبرلا :ةعبرأ ةنسلا لوصق

 :بتكت نأ نكمي .فرحو ؛لعفو ءمسا :ةملكلا :كلوق لثمو

 .فرحو لعقو مسا :ةملكلا

 :لثم ءلقتسم ضرغل اهنم لك ناك ولو :ةريصقلا ةقوطعملا لمجلا نيب (ج)

 قحلا رهاق نمو ,عاض هسفن نع ىناوت نمو ؛لود مايألاو ءضورق فورعملا
 .(ىلع مامإلا) رهف
 .ةكحاض راهزألاو ؛ةدرغم رويطلاو ؛ليلع ميسنلاو ؛ةعلاط سمشلا .

 .(١)لثم ةلمجلا تلاط اذإ ؛هباوجو مّسّقلا نيب وأ ءءازجلاو طرشلا لمج نيب ( د )

 .لعفاف ؛هل قحال نم ىلع لوطتو هقح ىلع قحلا اذ ديزت نأ تردق نإ.

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثيداحأ نم دحاو ثيدحب ىناتأ اذحاو نأ ول.
 .ايهذ هاف تألمل :ىنغلبي مل

 :قمحا وهل ةيسفت نمو ركتمال انه ةنيغ ةمالولا لكنا نذل

 )١(الترقيم هتامالعو ١9.
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 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىف
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 :كلذ لاثمو .اهيلع نهذلا هيبنت وأ اهيلإ رظنلا تفل داري نيح .لدبلا ظافلآ لبق(ف)
 .ىليئارسإلا شيجلل ةليوطلا عارذلا تعطق ءم١ 417 ماع ؛كرابملا ماعلا كلذ ىف

 وأ الاح وأ ةفص ةيناثلا تناك نأك .ىنعملا ىفو ظفللا ىف نيتطبترم نيتلمج نيب ( و )

 طاقتلا ىلإ هعم ئراقلا جاتحي ىذلا دحلا ىلإ تلاط اذإ ,ةدحاولا ةلمجلا ءازجأ نيب (ن)

 ىريدقف ؛تالصفلا ضعب عضوم لوح نانثتا فلتخي دق ةلاحلا هذه ىفو

 . ةلصفلا دعي أديب ىذلا :ءىناثلا ءزجلا ةءارق ةلصاوم نع ءدحاولا سفنلا

 .ارخؤم كلذ ىلع ءارعشلا ضعب ىرجح

 بيردت

 :ىلع اهم بسناخلا اهتاكلم ىف ةلئضفلا عش

 .مكيديأ نيب ليقتسللا بابشلا اهيأ ١

 رعاشو ىمالسإ رعاشو مرضخم رعاشو ىلهاج رعاش :ءامدقلا دنع ءارعشلا  ؟

 .كلوم

 عم مهافتلا ىلع اهتردقو نيفالدلا ءاكذ نع اريثك ناويحلا كولس ءاملع ثدحت - "

 تاكرحلا ضعب ءادأل اهل اههجوب ىتلا رماوألا ىلإ ةباجتسالاو ناسنإلا

 لمعت لب باتكلا ةعابطب ىفتكت ال ىرخأ عيزوتو رشن رود ىلإ ةجاح ىف نحن - 5
 .ةيرورض ةعلسك هعيزوت ىلع

 :ىيرعلا بدألا روصع نم د

 نانا ودبس نوفارا نفوق وهني الاسالا نعش نيوو راف اجلا نموعلا
 .مالسإلا روهظب ىهتنيو



 ةباككلا

 ةدشارلا ةفالخلا ءاضقناب ىهتنيو مالسإلا روهظي أدييو مالسإلا ردص رصع

 ,.هغأ ةنس ةيمأ ىنب ةلود روهظو

 ةطونقنملا ةلصفلا

 ىتأت اذلو ؛ىرخألل بيس امهادحإ نأ ىأ .ةيبيس ةقالع امهنيب نيتلمج نيب عضوتو

 ؛مرضخم رعاش تياث نب ناسح :لثم : ظافلألا هذه لثم عضوب حمسي عضوم ىف ىأ

 بيردت

 :ىلي امم بسانملا ناكملا ىف ةطوقنملا ةلصفلا عض

 قامعألا ىلإ يرضي اًديدجت انيقلأ ,ىركشو ىنزاملاو داقعلا ىلإ انئج ام اذإ ىتح ١-

 .ةيسقن ةبرجت رعش حبصأ مهيدبيأ ىلع رعشلا نآل

 .ةيحو ىسسلا هكولان] نحف الفال اوفبصللا ىف ةلكولا نيتك خإ

 .هتراجت تحبر مث نمو هئئابز ءاقل رجاتلا نسحأ دقل "' 

 .هتوم دعب هلامب هريغ عتمتو اليخب شاع - ؛

 . المع نسحأ نم رجأ عيضي ال هللاق كلمع ىف صلخا 4

 ماهمتسالا ةمالع

 :وحت.ال مأ ماهفتسا ةادأب ةءودبم تناكأ ءاوس

 ؟هريغ ودع نوكي ال فدكف .هسقن ودع لفاحلا



 ةيبرعلا ةغللا تابساسأ ىف

 ؟ىبلق ىلإ اييرق تسلأ

 ' ؟اهحيذ دعب اهخلس ةاشلا ريضي لهو

 :كلذ لاثمو .ىوحن لماعل الومعم وأ اقلعم ماهقتسالا نوكي الأ طرتشي : ةظوحلم

 .دعي رفاسي مل مأ ىلع رفاسأ ءىردأ ال

 .اهدصق ىتلا ةياغلا امو ءرحسلا ملعت فيك هنم تمهقتسا

 .7!2ءاهفتسالا ةمالع عضوت ال نيتلاحلا نيتاه لاثمأ ىفف

 ةمالعك هيلع قفاوي ال ىأر مامأ .باتك شماه ىلع هملقب ئراق اهحضي دقو
 ىف ةغلابملا دصقب ةمالع نم رثكأ عضوت دقو .ضماغ صن مامأ اهعضي وأ .راكنتسا

 .راكتتسالا

 امك عضوتق رحلا رعشلا ىف امأ ؛ىدومعلا رعشلا نم اهعضاوم ىف اهنوعضي نوليلق

 :رعاشلا لوق رحلا رعشلا ىف اهلاثمو  رثنلا ىف لاحلا وه

 نيزح عطقمب ىنادجو شاجو

 تكس مث هتأدب

 ؟تنأ نم .. اي تنأ نم

 ىتياكح ىعي ال ىيغلا سراحلا

 مويلا تدرّط دقل

 ىتفرغ نم

 بيردت

 :ىلي امم (:) ةمالعلا ناكم ةبسانملا ميقرتلا ةمالع عض

 *نآرقلا ةوالت ديجت له-١

 )١( هتامالعو ميقرتلا 7/5.

 و



 ةباقككلا

 #ءاج ىتم ملعأ مل- ؟

 *ذاتسألا رضح ىتم - '"'

 مدقتلا ديرن انك اذإ نكلو هيلع ظفاحنلف #عادبإلا انل اوكرت نيذلا مه اندادجأ - ؛

 لقع اندنع سيلأ *:ال ملو اهيلإ فيضن لب *«رثآملا هذهب ىفتكن الآ انيلعف اقح
 *وكشن ممو :راظتنالا مالع #ركفم

 :رحلا رعشلا نم ىهو «ةيلاتلا روطسلا نم اهعضوم ىف ماهفتسالا ةمالع عض -4

 ضرأ بِهَت

 هبضغ كرحت مل
 اقاّرِج عمدلا فرذن اذاملف

 (لاعمنالاو رثأتلا وأ) بجعتلا ةمالع

 رهسلا ىلحأ ام :لثم .بجعتلا نع ربعتل ةلمجلا ةياهن ىف عضوتو () اذكه مسرتو
 ! رمقلا ءوض ىف

 :لثم :ةفلتخملا هروص ىف رثأتلاو لاعفنالا تاملك دعب كلذك عضوتو

 ؛ةاوأز ةافسأاو 1 هات سها وما هاذه ىف أوت

 ! هلثمب نامزلا ىتأي نأ تاهيه !  باجع ءىشل اذه نإ -

 دنع مهضعب عّمجيو .. ماع لكشيب لامعتسالا ةردان رئأتلا وأ بجعتلا ةمالعو

 ثبع نم سردم لعفتي نأك .ءبجعت ةمالع نم رثكأو ماهفتسا ةمالع نم رثكأ ةدحاولا

 وأ ؛:ةحفصلا بئاج ىلع ذئنيح سردملا بتكيف «ريغ ال ةحفصلا ءلم ىف ةبغر ؛عوضوملاب
 !!؟؟ىنب اي اذه ام :ةرابع رمحأ ملقبو بلاطلا ةباجإ ىلع

 ذنم فرعلا ىرج ثيح :ىدومعلا رعشلا ةبانك دنع مدختست ال بجعتلا ةمالعو

 الا



 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 .ةلصفلاك ميقرت تامالع عضو مدع ىلع .هتعابط ىأ ميدقلا ىبرعلا رعشلا نيودن

 نإو .كلذ ىلإ امو ,ةطقنلاو ءبجعتلا ةمالعو ؛ماهفتسالا ةمالعو «ةطوقنملا ةلصفلاو

 مدعو ؛اهعضو نم سأب الو .تامالعلا هذه عضو ىلع  ةلق مهو .نيثدحملا ضعب ىرج
 .اهيلإ اوتفتلي مل وأ ء.اهوفرعي مل نيذلا نيمدقألا ةاراجم

 ةمالع عضو لاثمو .ةرثكب  انركذ امك .تامالعلا هذه عضوتف رحلا رعشلا ىفامأ

 :ىزاجح ىطعملا دبع دمحأ لوق ,رعشلا نم نوللا اذه ىف رثأتلا وأ بجعتلا
 نومهاس ىلوح سانلا

 بيثكلا اذه .. مهضعب نوفرعيال

 بيرغ ىلتم هلعل

 ؟مالكلا فرعي سيلا

 ! السا ندخور قلل لوقت

 :رويصلا دبع حااص رعاشلا لوق لثمو

 ةزمهكلا ةكيدلا ةيجز ىف

 دحأ ىنفرعي ال تومأ

 دحأ ىكيي ال تومأ

 هرماسمل ا عماجم ىف ؛:ىبحص نيب ؛لاقي دقو

 ربع دقو ؛انه ناك هسلجم

 ! هللا همحري ربع نميف

 بيردت

 :ىلي امم اهعضاوم ىف ةيسانملا ميقرتلا ةمالع عض

 بجعللاي ١

 دانيحرقاي_-"؟

 م



 ةباككلا

 رظنملا اذه عورأ ام "

 دعوام لطبلا زجنأ دقل ىرشب : 

 هئيدح قدصأ ام 5

 :رعاشلا لاق 1

 ىنويع نم الإ رصيأ ال انأف ىردأ تسل

 ينونجي ىلقع جزمأ انأو

 اوفع ةداسلا اهيأ

 ىنوقدص

 : رعاشلا لاق

 اعئاج تدع مث تنجس.هللا ردق ال ىتنأ وأ

 ءايربكلا لاؤسلا نم ىنعنمي

 ءالؤه نم دحاو ىيعوج ضعب دري نلق

 دحأ ال .. ماحزلا اذه

 ناتيدومعلا ناتطقنلا

 :اهعضاوم نمو .امهليق ام حيضوت ديرن امدنع ناعضوتو ؛(:) اذكه نامسريو

 :لثم .هاتعم ىف ام وأ :لوقملا ءالكلاو لوقلا نيب-١

 .4 ملعي مل ام ناسنإلا مّلع 8 : ىلاعت لاق -

 .هتسحأ ءىش لك نم ريختف ؛هب ىتؤي نأ نم رثكأ ملعلا :ءامكحلا دحأ لاق

 :رعاشلا لاق

 ابالغ ايندلا ذخؤت نكلو ىنمتلاب بلاطملا ليئامو

 :ليثمتلا مآ رنصحلا ليبس ىلع كلذ ناك ءاوس:ةمانسقأو ءئشلا نيب"

 فو



 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 رضا لاكتو

 ماقإو «هللا لوسر ادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش :ةسمخ مالسإلا ناكرأ

 . اليبس هيلإ عاطتسا نمل تيبلا جحو ء:ناضمر موصو .ةاكّرلا ءاتيإو :ةالصلا

 :لثمف . نيتطقنلا لبق ام ضعب ركذ ىأليثمتلا ليبس ىلع ماسقألا ركذ امأ

 .دهقلاو رومنلاو دسألا :شوحولا نم

 .ءاغببلاو ءروقصعلاو .ةمامحلا : رويطلا نم

 :كلذ لاثمو ؛:ةدعاق مضوت ىتلا ةلثمالا ليق "' 

 .ناترمثم ناترجشلا : لثم ءفلألاب ىنثملا عفري

 ؛ديلا طخب بتكي اميف امدسالو ةيبناجلا نيوانعلا ةياهن ىف انايحأ ناتطقنلا عضوت

 .ةيبناجلا نيوانعلا دعب اهعضو ردنيف ةعوبطملا بتكلا ىف امأ

 :لثم :ةيتآلا / ىلاتلا / ىتآلا / ىلي ام : تاملكب ىهتني ىذلا رمألا دعب ©

 :نلمانغ نفاد

 :ىتأي امع ةرصتخم تاركذم بتكا

 :ةيلاتلا طاقنلا ىف ثيدحلا نم قرفت ام لمش لمجن نأ اننكميو -

 ىلإ نازمري نيذللا «ج»و ءس» ىفرح دعب ؛ةيرادإلا وأ ةيئاضقلا تاقيقحتلا ىف-1

 : لثم ءباوجو لاؤس : ىتملك

 ؟كمسأ ام : س

 ليعامسإ ديس : ج

 كرمت انف: نين

 ةنس 7٠١ :ج

 :لثم .نيتطقنلا ناكم (-) انه ةطرشلا مدختست دقو

 ... - سن
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 ا/



 ةباستكلا

 بيردت

 :ىلي اميف ةمجنلا ناكم ةبسانملا ميقرتلا تامالع عض

 نأ نود ىبناجب سلجقف زوجع لجر ءاج ةقيدحلا ىف اسلاج تنك امنيب موي تاذ

 مهنال مهتقمأ ىنإ #كمامأ سانلا ءالؤه ىلإ رظنا #ينبطاخي هتعمس ةأجفو *ملسي

 اذإف *نطولا ىرث قوف انهاه نوشيعي مهنإ *باجأف *مع اي كلذ فيك #«تلق ::ءالخب
 رخأتي نم مهيف سيلف *مهتملظ دقل *تلقف ©كاذ لقاثتو اذه أطابت ةيحضت دحأ مهلأس

 #ىنطولا بجاولا ءادآ نع

 ناتيقفألا ناتطقنلا

 .ةليعفتلا رعشو رثنلا ىف ريصقلا ةتكسلا ىلع ةلالدلل نالمعتستو (..) اذكه نامسرتو

 .ةبرجتلا ضوخن نأ انررق دقق ..انكمم اذه ناك املو :انلوق ءرثنلا ىف امهلاثمو

 : رعاشلا لوق «ةليعفتلا رعش ىق امهلاثمو

 ..شعلا ىف رانلا اولعشأ نأ دعب

 شقلاو

 هليتسلاو

 ! لصوحلا ىف زنكلا نع اثحب ..كنوحبذي ادغو

 ماع فلآلا نم ىدتغت ادغو

 ءايقنل فاكاد

 !هلصقلا جرد ىقترت اندم

 ناسوقفلا

 اذكه نامسري دقو .ةرئادلا ىفصن ىأ نيلالهلا اًضيأ نايمسيو ( )اذكه نامسريو



 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 اك

 :ناسوقلا اهيف مدختسي ىتلا عضاوملا نمو

 مالكلا انأدب اذإو .ةئام ىأ ةئم بتكي ١ ١( *) مقرلا :انلوقك .ماقرألا ضعب لوح ١

 :لثم :مالكلا طسو افانركذ اذإ. ماقرألا لمع لمعت ىتلا _ فورحلا ضعب لوح - "

 نم )5١( ةداملا نم (ج) ةرقفلل اقيط نجسلاب مهتملا ىلع ىضاقلا مكح

 .نونافلا

 ربكتملا وه (ةغلابملا ةغيصب) رابجلا :لثم ؛مالكلا طسو ضراعلا ريسفتلا لوح - "
 انه نكميو .حراوجلا نم رئاط (هيناث حتفو هلوأ مضب) باقعلا :لثمو .ىتاعلا

 : بدكنف نيسوقلا ناكم نيتطرشلا عضو

 .حراوجلا نم رئاط . هيناث حتفو هلوأ مضب . باقعلا

 ت) مالس نيأ :لثم ,ملعلا مسا دعب اهانركذ اذإ ةافولا وأ داليملا تاونس لوح - +

 بوتكملا (ت) فرح 3 ظحال .«ءأرعشلا لوحف تاقيط» باتك بحأاص (ه" 3١

 راصتخا هدعب بوتكملا (ه) فرحو .«ىفوُت» ةملكل راصتخا (511) مقرلا لبق

 .ىرجهلا ميوقتلاب ىأ «ةيرجه» ةملكل

 .ةلمجلا هبش ربخلا نع رخأت (ةركن انه وهو) أدتبملا : لثم ءقايسلاب

 .نيسوقلا ناكم قايسلا اذه ىف نيتطرشلا لامعتسا نكميدو

 وأ ةلصافلا ىوأ) ةلصفلا :لثم . روكذملا حلطصلاا بناجب ليدب حلطصم ركذ دنع 1

 .ةعئاش ميقرت ةمالع (ةلوشلا

 .هسينغأ صن ىلإ بتاكلا هفيضي ام لوح ناعض ويف ليطتسملا افصن امأ  ا/



 ةسباتكلا

 بيردن

 :ىلي امم اهعضاوم ىف ةبسانملا ميقرتلا تامالع عض

 عيس هدنع يهو ه١ 21 ت ةيوارلا دامح ةياور اهمدقأ تاياور ةدع تاقلعملل ١

 فه؛4/8 1 ت ىنزوزلا اهحرش دقو دئاصق

 ي وأ ةرقفلا عم ناضراعتتو ةرقفلاو ج ةرقفلا ؟

 ةرفاص ةرافص نودي مدق ةرك ةرابم مكحلا مكحي نأ نكمي ال "

 ةروبسلا ريغ نيسلا حتفب ةروبسلاو اهحتفي نانعلا ريغ نيعلا رسكب نانعلا ؛
 اهرسكب ملحلا ريغ ءاحلا مضي ملحلاو اهمضب

 نم ادحأ نوملعت لف هئامدنل موي تاذ لاق ةريحلا كلم دنه نب ورمع نأ ىكحي 9

 كلم لسرأق رعاشلا موثلك نب ىرمع اولاقق ىمأ ةمدخ نم همأ فقنأت برعلا

 موثلك نب ورمع مأ نم ةريحلا كلم مأ تبلط امك هترايز ىلإ هوعدي موثلك نيأ ىلإ ةريحلا

 كلملا ىلع لخدف همأ هعمو موثلك نب ورمع لبقأف اهنبا ةقفري اهترايزل ىتأت نأ

 اهيلع تداعأف اهنجاح ىلإ ةحاحلا ةيحاص مقتل ىليل تلاقف قبطلا ىنيلوان مولتك

 بثوو ههجو ىف مدلا راثق اهثبا اهعمسف بلغتلاي هالذاو ىليل تحاصف تحلأو

 .كلملا سأر هب برضف قلعم فيس ىلإ

 1'بييضُتلا وأ) صيصنتلا اتمالع
 نود هفورحو هصنب لقن ىذلا مالكلا امهنيب عضويو ؛(« )٠ اذكه نام سرتو

 .# بيرق ينإَف نع يدابع كلأس اذإو © : ىلاعت لاق

 ىأ .بابلا اهب ببضي ةضيرع ةديدح لصالا ىف ةبضلاو . ةّيض امهنم لك« ٠ اذكه .ناتبض ىأ بيبمضتلا (1)
 ميردلا .عجار .تلقنب ال ىتح اديدش ءىشلاب كاسمإلا وه وأ .جراخلا نم حتفي ال ىتح اديدش اهب كسمي
 .طيسولا مجعملاو .؟ © هتامالعو

 اب



 ةيبرعلا ةغللا تايسامأ ىف

 آرقا : ةنجلا لخد اذإ نآرقلا بحاصل لاقي» : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق.

 .«هعم ءىيش رخآ أرقي ىتح ؛ةجرد ةيآ لكب دعصيو أرقيف .دعصاو

 نم صنب :هتركف بتاكلا دكؤي نيح ءرشنلا ىف صيصنتلا اتمالع عقتام رثكأو

 .صيصتنتلا ىتمالع نيب هعضي ال هنإف ءرعشب بتاكلا

 نمزلا ىنج امم اهدشُنُي تابف هتبحأ نم ىلايللا هتدرفأو
 و : 81 . ما "كي 22

 .صيصنت ىتمالع نيب هعضو نسحي اذلو ىبنتملل ريخألا تيبلا

 :نأ ركذت

 ىف ةيلهاجلا نم سيل ايلهاج ابدأ هيمسن امم ةقلطملا ةرثكلا» نأ نيسح هط ىري
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 ٠.82 يىسنب

 اذإ نكلو .«ىلفاجلا بدألا ىف» باتك نم هصنب لوقنم اذه صيصنتلا ىتمالع نييامف

 :لوقن نأك .ءصيصنتلا ىتمالع عضن ال ذئزيح اننإف ؛اهصنب ظافلألا نود ةركفلا انلقن

 .ةلوحنم ةعوضوم نييلفاجلا ءارعشلا ىلإ بسنت ىتلا راعشألا مظعم نأ نيسح هط ىري

 بيردت

 : ىتأي اميف ةمجن لك ناكم ةيسانملا ميقرتلا ةمالع عض

 ىلع تفقوو تراطف *:ليقلا نم اهلان ىذلا نأ تملع «اهءاس ام ٌةرْيقلا ترظن املف

 ىق انأو +ىخارفأ تلتقو *ىضيب تمشه مل :كلملا اهيأ «ةيكاب تلاقو ليفلا سأر

 امك رمألا معن ::لاق :*ىنأشل اراقتحاو ؛ىرمأل كنم اراغصتسا اذه تلعفأ كراوج

 :نيلوغقت

 الر



 ةباككلا

 ةطرتتلا

 :ةيلاتلا عضاوملا ىف لمعتستو (-) اذكه مسرتو

 :لثم ؛ددعلا ماقم موقي ام وأ ,هدودعمو  اظفل وأ امقر  ددعلا نيب ١

 :ثالث مسالا بارعإ تالاح

 .رجلا  ةثلاثلا .بصنلا . ةيناثلا .عفرلا ىلوألا

 :ثالث مسالا بارعإ تالاح :لثمو

 وهلا. © ”دنضتلا» ؟ .عفرلا.١

 كلذ نوكيو ؛هدعب ةريثك لمجب هلاصتال لوألا نكرلا لاط اذإ ؛:ةلمجلا ىنكر نيب -

 ْ :نيعضوم ىف

 :لثم 2 !)مهنيب مالكلا لاط اذإ ربخلاو أدتبملا نيب (1)

 نوكيو .هب موقي ىذلا لمعلل صلخيو ؛طاشنو دجي لمعي ىذلا ناسنإلا

 .سدتكي الاكم

 :لثم ءامهنيب مالكلا لاط اذإ هباوجو طرشلا نيب (ب)
 ,ةرباثملاو ريصلاب تنعتساو ءاهب ىدتقت ةودق كسفنل تمسرو .كتايحل تططخ اذإ

 .هوجرت امب رفظتو كلامآ ققحتس كنإف  اددحم افده كينيبع بصن اعضاو

 :لثم ءاهتياهنو ةيضارتعالا ةلمجلا لوأ ىف ٠
 .ًالضاف الجر هللا همحر  كوبأ ناك

 :لثم : راوحلا بولسأ ىف «لاق» نع ةباينلا ىق  ؛

 ؟كلاح فيك :هل لاقو .دشار هقيدصب ماشه ىقتلا

 هلل محلا ون ويقن

 ؟كرفس نم تدع ىتم.

 .دارملا حسضتيل ؛تالصفي تقبس نإ ةطرشلا عضو ىرنو .ةلصفلا عم اذه ىف كرتشتو )١(
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 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىق

 ا

 : لثم ىف :ةدرفملا تاملكلا نيب لصفلل- ©

 .نزو - دأو  ظعو بهو  ثرو  فقو  بثو دلو دعو :ىلي امم ع راضملا تاه

 طابترال وأ ءءاحيإلا ىف ةلثامملا ىنعم ديفتل ةليعفتلا رعش ىف ةطرشلا تلمعتسا 1
 : ةنس ىبأ مدهاربإ دمحم لوقك .اهدعب امي اهلبق ام

 .دوفصللا بحلا دولوملا بعرلا دوقفقملا سودرفلانطولا  مألا

 بيردت

 :بسانملا اهناكم ىف ميقرتلا تامالع عض مث «ةيلاتلا ةرقفلا ةباتك دعأ

 لمعي ال ىذلا ناسنإلا نأ ادقتعم صالخإو دج لكي هفده ىلإ لوصولا ىلإ مسي نم

 ىلع ةرطيسلاو لاوهآلا ماحتقاو ةرباثملاب الإ لوصو ال هنأب انمؤمو هتايح ىف لشقي

 .هتايح ىف حجني هليبس ضرتعت ىتلا تابقعلا

 فدحلا ةمالع

 :اهعضاوم مهأو :ةرواجتم طقن ثالث ىأ (...) اذكه مسرتو

 هدرون ثيح «ىتآلا صنلا كلذ لاثمو .سبتقم صن نم فوذحم مالك ىلع ةلالدلل-١

 :ام بتاك اهب متهي ال دق هنم ءازجأ فذح دعب هدرون مث ء الماك

 ضعيل ةيوفللا عماجملا تاقفاضإ امو ؛سمألاب هريغ مويلا ىباوصلا ىوتسملا»

 .ةغلل ىباوصلا ىوتسملا راطإ ىف ليدعت الإ تارايعلا وأ غيصلا وأ تاملكلا

 ةرئاد جراخ ,خلإ...ةبنك ءفارغلت «نوفيلت : لثم تاملك تناك ديعب ريغ نمز ذنمف

 ةيبرعلا ةغللا عمجم اهرقأ نآ دعب اهيف ةلخاد ىهف مويلا امأ ءىباوصلا ىوتسللا

 .«ةرهافلاب



 ةباككلا

 :«ىتاويضلا ىزكسلا ةركاذ خراف خلإ .:ةيقك فارغلت قوفيلت

 صخلل ةيئاثلا ةهروصلا ىف ىرخألا ةمالعلاو ء.(هرخآ ىلإ ىأ) «خلإو حلطصم

 ةملك دعب كلذو ؛ىلصألا صنلا نم فوذحم مالك ىلإ ةراشإلل ؛نحن اهانعضو

 .«سمألابد

 تعم ىلع للان

 ةراشإ امنإو ءىقيقح فذح ىلع ةلالدلل ال ءرحلا رعشلا ىف ثالثلا طقنلا مدختست ١

 طقنلا لبق تاملكلا هلمحت امم قمعأو ىوقأ امهنأكو ؛دهشملا وأ ةقطاعلا دادتما ىلإ
 :لثم

 ...رضحأللا رجفلا ءوض ىف

 هاطخ رجي ليللا ناك

 هانيع مدلا قوق ةظحاج

 .ليتقلا ىلع ادادح ؛ تمص تاظحل هعم فقن نأ ,طقنلا هذه لكب دارأ رعاشلا نأكو

 :رعاشلا لوقك

 !مخّنم كفّلم نإ

 ؟ىرخأ لاوقأ كدنع له

 ١م



 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 ؟ملكتت ال.

 ! مدعم وأ ...كسفن نع عفاد

 ؟ملكتت ال.

 ! مكيألا قئش

 :رعاشلا لوق لثم نم اهفشتسن «ىرخأ هلالدل طقنلاب هنع ريعملا تمصلا نوكي دقو

 ةديصق انل بتكا

 ةدايقلا جعزد ال

 !؟طاقن عست .

 !؟ةدايزلل كوعدي ىذلا ام

(0 

 !؟ةدحاو .

 ةطقن اهنم فذحت نأ كيلع

 فذحا

 .ةداعإلاو باهسإلا نم ىودج الف

(0) 
 ؛«تنسحأ.

 !ةدافإلاو زاجيإلا ىهتنم اذه

 م



 ةباككلا

 تاملكلاوأ ةملكلا تحت طخلا

 نم ريثك هلعفي رمأ وهو ءاهتيمهأ ناريإ دصقب تاملكلا وأ ةملكلا تحت طخلا عضوي

 عباطملا ىقو .عوضوم ا ىف ام مهأ زاربإل ؛ةلاسر وأ باتك ةءارق دنع ةبلطلا وأ سانلا

 ةجرد نوكتو ءدوسأ طنب» هتيمست ىلع حلطصا امب هزاربإ داري ام نويتكي ةثيدحلا

 نيوانعلاو ةيسيئرلا نيوانعلا ظحال) تاملكلا رئاس ىف اهتم دشأ هقورح ىف داوسلا
 .(باتكلا اذهب ةيبناجلا

 ىواستلا ةمالع

 :نيرمأ دحأ ديفتو ؛() اذكه مسرتو

 ىلإ ىنعملا اذه لقن دقو .اهلبق امل ايواسم اهدعب ام نوكيف :ةلئامملاو ىواستلا لوألا

 ءاكبو عوج < رساج

 شماوهلا رثكت نيح كلذو .«ةيلاتلا ةحفصلاب شماوهلا لوأ ىف عبتي» ىنعمب  رخآلاو

 كلذ نع ربعيق :ةيلاتلا ةحفصلاب ريخألا شماهلا ةلمكت نم ادب عياطلا دجي الو :ةحفصلاب

 ةيادب ىف ىرخأ ةرم اهعضي مث ءريخألا شماهلا ةياهن ىف < ةمالع عضوب ذئنيح
 اذه» ةيناثلا ىنعم نوكيو «ةيقب شماهلل» ىلوألا ىنعم نوكيف ؛ةيلاتلا ةحفصصلا شماوه

 .«هل ممتمو قبس امل عبات

 غارضلا
 كرتي امك .عبطي اميف هفصنو ءطخُي اميف رتميتنس ردقب «ةرقف لك ةيادب ىف نوكيو

 نيب وأ ءاهيلي ىذلا ىعرقلا ناونعلاو ةريخألا ةرقفلا نيب وأ .نيترقفلا نيب بسانم غارف

 غارفلا نوكيف . ةحفصلا فصتتم ىف قياسلا مالكلا ىهتنا ولو :ةديدج ةحفصب .باتكلا

 اذذل



 ةيرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 يرجح دقو ةديدج ةحفتص ىف ىلاثلا ليمتلا هنآ تيد: لجتفلا اهدنا ندع ةمالع انه

 ,ئراقلا راسي ىلع ىأ- ىدرف ميقرت تاذ ةحفصب ديدج لصف لك أديب نأ ىلع نوريثك
 صرح نم الإ .اهلبق ىتلا ةحفصلا ضعب عم ةغراف ةلماك ةحفص كرت ىلإ كلذ ىدأ ولو
 .اراسي يأ انيمي ةيلاتلا ةحفصلاب ديدجلا لصفلا أديب هنإف ؛:تاحفصلا ددع ليلقت ىلع

 .مزال نيرطشلا نيب غارفلاف ؛رعشلا ةباتك :غارفلا ةسدنه ىف هتاعارم بجي ام رثكأو

 ىقتكا اعوبطم رعشلا ناك نإف .'. اذكه ىمره لكش ىف طاقن ثالثب هلغشي مهضعبو

 طالتخا عنميو ء؛طبضلا لهسي نيتيب لك نيب رطس ردقب غارف كرت نأ امك .غارفلاب

 . هيلي رطس ىف ةحتفلاب رطسلا ىف ةرسكلا

 ريثك كلذ فرع دقو ؛ماعطلا ىف ملم اك ةيوتكملا ةحفصلا ىف غارفلاف :ةلمجلا ىلعو

 نم كلذو.ةدكلاولا حفلا ىف تايبآلا ىرع نو فيفختلا كلما ورع تيه ءازعتشلا نم

 :نيرمأ لالخ

 رطشلا رخآ نيب نيتملك وأ ةملك ردقب لخادتلا عم ءرطس ىف رطش لك ةباتك امهلوأ
 :اذكه .ىناثلا رطشلا لوأو لوألا

 انيزاخم نع ىئاوغلا تويياولس

 ؟انيف اجرلا باخ له :برغلا اودهشتساو

 :ةلكموو

 ءارطإلاو نيبأتلا ىلع اركش

 ءاريبششلاو ءايطقلا ربشفمام

 .دحاو رطس ىف تيبلا بنكي نأ نكمي ذإ

 غارقلا نأب اناميإ ؛ رطس ىف رطش لك ةباتك ىلإ نو رصاعملا ءارعشلا هجتا ام اريثكو

 : اذكه :نيتيبلا نيب افعاضم اغارف نوكرتي مث نمو «ئراقلا نيع حيري

 انيزاخم نع ىنئاوفغلا تويباولس

 ؟انيق اجرلا باخ لم :برغلا اودهشتساو

 انقرايب ضيب .انعئانص دوس

 !انيلايل رمح .اندئاوم رئْضخحح
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 ةباستكلا

 لوقك عاقيإلاب ةديصقلا «نحش» ىف ربكأ ارود هيف غارفلا بعل دقف :ةليعفتلا رعش امأ

 :هناويد ىف هبتكي اذكهو ,رعاشلا

 ىتوعمسا

 ىنودقفت نأ لبق

 ةعامجاي

 ..اباذك تسل

 ابزح ىبأ ناك امف

 !ةعاذإ ىمأ الو

 نم اريبك ابناج صنلا دقفل ,غارفلل اصيلقت اهضعب ىلإ رطسألا ضعب انممض ولق
 :قباسلا صنلل ىناكملا ليكشتلا اذه لمأتو ,هعاقيإ

 ةعامج اي ىنودقفت نأ لبق ىنوعمسا

 ميكقرتلا ىف باتكلا نيب فالتخالا

 :ىهو .اهعضوم لوح نانثا فلتخي ال تامالعلا نم ةعومجم ةمث

 .اهرخآ ىف ةطقنلاو ,ةرقفلا ةيادب ىف غارفلا ١-

 .ماهفتسالا ةمالع - ؟
 .(لاوحألا بلغأ ىف) رثأتلا وأ بجعتلا ةمالع -

 نإو .(عبارلا دنبلا اذه ىف دجن امك) مالك نم هدعب امو ىباسحلا مقرلا نيب لصفلا -
 مقرلا عضي مهضعبو ؛مقرلا دعب ةطرش مهضعب عضي ثيح ؛كلذ دعب اوفلتخا
 .نيسوف نيب

 .لوألا هجولا بلغ نإو «نيتلصف نيب وأ ,نيتطرش نيب ةيضارتعالا ةلمجلا عضو 2

 .لوقنملا وأ لوقملا مالكلا ليق نيتيدومع نيتطقن عضو 7



 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 .امهيمسا ريركت نع اضوع نيرواحتملا مالك لبق ةطرشلا عضو

 ,كلذ نم بدر ىف تنك نإف .هيف فلتخي دقف :ةباتكلا ءانثأ ىف ىتأي امم «كلذ ادع امامأ

  ةدح ىلع  امهنم لك نم ابلاط :نيفقتملا نم ةعومجم ىلع اهضرعاو :ةليوط ةرقف تاهف
 :فالتخالا هيف عقي ام رثكأو .ناقفتي نينثا دجت كنظأ الو .اهميقرت تامالع عضي نأ

 .ةرقفلا لخاد ةطقنلاو ؛ةطوقنملا ةلصفلاو ةلصفلا

 بيلاسأ ىف سانلا فلتخي امكف» :لاق نيح اشاب ىكز دمحأ هانع ام وه كلذ لعلو

 ,ىف نأشلا كلذكف :ىناعملا ملع ىف ررقم وه امك تالالدلا عضاوم فلتخت امكو .ءاشنإلا

 نأ ديري ىذلا نادجوللو ؛بتاكلا قوذل عجار هلك رمألا كالمو ...تامالعلا هذه عضو

 نيك ةيسراسلاوب ةفظاونغ فو هووعش ىف «<رانشيل ةفراقلا سفك "7 دلع هم دذ
 نا

 كلذ نيب نوكن امنإو .الامهإ اهلمهن الأو .تالصفلا ىف فرسن الأ هب ىصون ام لجو

 ميقرتلا تامالع ليختن نأ هؤرقن اميف ميقرتلا تامالع ةلق ىدل ىصونامك.اماوق

 .ةمهفمو ةمهاف اتتءارق نوكت ىتح (ةينهذ تامالع) ةبساتللا

 تارقملاو لمجلا ميقرت ىلع ةماع تابيردت
 : ةيتآلا لمجلا نم ةلمج لك ىف ةبسانملا ميقرتلا ةمالع عض ١

 .( ) ةيناسنإلل ءاملعلا ءاطع مظعأ ام (1)

 .( ) لمعلا سنج نم ءازجلا اذهأ (ب)

 .( ١ كيلإ هللا نسحأ امك نسحأ (ج)

 .ضرألا ىف امو تاومسلا ىقام دجسي هللو ( ) ىلاعت لاق ( د )

 .( ) نيطايشلا ناوخإ اوناك نيرذبملا نإ (ه)

 .( )بضغت ال( ):(385) هللا لوسر لاق (ىو)

 .ىف رئؤي لاقي امنإو ءىلع رثؤي لاقياال )١(
 ؟* هتامالعو حيقرتلا (؟)

 م1



 ةباككلا

 اهعقوم ىف اهعضو ببس نيبو ,ميقرتلا تامالع نم ةمالع لك عون ىلياميف نيع.؟
 :مالكلا نم

 ىف سانلا نم ارييثك دهزأ ام !هللا ناحبس اي : هنع هللا ىضر بلاط ىبأ نب ىلع لاق

 وجرن انك ولف ! الهأ ريخلل هسفن ىري الف :ةجاح ىف هوخأ هئيجي لجرل تبجع !ريخلا

 ؛قالخالا مراكم بلطن نا انل ىغبني ناكل .اباقع ىشخن الو ءاباوث رظتنن الو ءاران وأ ةنج
 :لاقو ؛ةاجنلا ليبس ىلع لدن اهنإف

 ةدش ٌرَوَحلا) ءاروح ؛(ءادوس) ءامح ةيراج ءاسنلا ىف تناك ؛ئيط ايابسب انيتوأ امل
 هللا لوسر ىلإ اهنبلطال :تلقف اهب تيجعأ اهتيأر املف .ةماقلا ةلدتعم ...(نيعلا داوس

 نم تعمس املاهلامج تيسنا تملكت املف .ىثيف نم اهلعجيل ؛ملسو هيلع هللا ىلص
 تمشت الف ىنع ىلخت نأ تيأر نإف ؛دفاولا باغو .دلاولا كله ؛دمحم اي : تلاق ؛اهتحاصف

 ,رامذلا ىمحيو .(ريسألا) ىناعلا كفي ناك ,.ىموق ديس تنب ىنإف برعلا ءايحأ ىب
 .مالسلا ىشفيو ,ماعطلا معطيو .بوركملا نع جرفيو «عئاجلا عبشيو ,فيضلا ىرقيو
 كوبأ ناك ولو .نينمؤملا تافص هذه ؛ةيراج اي :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهل لاقف
 .قالخألا مراكم بحي ناك اهابأ نإف ؛اهنع اولخ .هيلع انمحرتل املسم

 .ةبسانملا ميقرتلا تاودأ امدختسم مالسإلا نع ةرقف بتكا " 

 : ةيلاتلا تارقفلا ىف ةبسانملا ميقرتلا تامالع عض:

 ةيراوح ةيرظن وحن ناونعب ةرضاحم راكف ىدشر روتكدلا ىمالسإلا ركفملا ىقلأ

 لقعلا نأ راكف روتكدلا دكأو ىعامتجالا ريظنتلا ميهافم اهلالخ ضرعتسا ةيمالسإ

 ءاطعلاو لذبلا ىلع رداقو راكفالاب ىنغ ىبرعلا

 ملطتي نأ بلطو مالسإلا عم رواحتلاو تاذلا فيرعت ىف راوحلا تاساساأ حضواو

 مالسإلا رهوج ىلإ لوصولا نأ ادكؤم لوصالاب ساسملا نود لومشلا ىلإ ناسنإلا
 جيردتلاب ادبي ىقيقحلا هنايكو

 نايكلا ةيدجبأ نم لوالا فرحلا ىه ىمالسإلا رمتؤملا ةمظنم نا ىلإ راشاو

 ةحيحص ةيعاو ةيمالسإ ةيأر تحت ملسملا لقعلا ةئبعت ىلإ ايعاد ىمالسإلا

 ملام





 ىناثلا مسقلا

 ىسفيظولاوحنلا
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 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 ىضيظولا وهنلا

 لخدم

 :ناعون ةيبرعلا ةفللا ىف تاملكلا

 .ةسردم .بذهم  لجر . باّتك :لثم :ةلمجلا ىف هعقوم ريغتب هرخآ ريغتي عون ١

 :ةيتآلا ةلثمألا ىف هلجر» ةملك ظحال

 لجر ءاج

 الجر تيأر

 لجرب تررم

 ىمسي ةلمجلا ىف ىبارعإلا هعقومل اعبت هرخآ ةكرح ريغتت ام لكف اذكهو

 .«برعملا»

  ىتلا . ىذلا. ءالؤه . اذه :لثم .ةلمجلا ىف هعقوم فلتخا امهم هرخآ ريغتي ال عون

 ةلثمالا ىف هاذه« ةملك ظحال .رفغتسا  بتك . مه . وه ىتح . ىف .نحن . انأ . نيذلا

 :ةينأآلا

 .لجرلا اذه ءاج

 .لجرلا اذهب تررم

 وحن ةيبرعلا ةغللا ىف هعويش ةبسنو .«ىنبملا»ىمسي هرخآ ريغتي الام رثكأو

 م

 :ةظوحلم

 نهكف ملاوزو) ةلمجلا ف اهعمونم ريععب نقيا اهرخك ى دعي ال ىكلا كانفظتلا نم
 :(ثتاينبملا

 نا



 ىفيظولا وحنلا
 تقلا لقشأ(ءان كو افلا قليتت حلا فالألا يفرز ةروضقم فلا وكلا امد

  ىتفلا ءاج :لوقت ,روصقملاب ىمسي كلذك هنأش امو .ىضترم  ىده  ىفطصم

 ىتفلاب تررم  ىتفلا تيأر

 .ىعسب  ىضري :لثم ؛لاعفألا نم فلألاب رخآلا لتعم ناك ام كلذ لثمو

 :لوقت :ىتسردم  ىدلاو  ىباتك : لثم .ملكتملا ءاي ىلإ فاضملا_"

 .ىدلاوب تررم  ىدلاو تيأر . ىدلاو ءاج

 .ىعاسلا  ىعادلا . ىضاقلا :لثم لأب فرعملا صوقنملا- "

 .ةمكحملا ىضاق :لثم ,فاضملا صوقنملا كلذكو

 ؛لثم: نيوصافملا نصاخشألا ءامسأ د 8

 .ةيهو دارم  داقعلا دومحم سايع  ظوفقحم بيدجت

 .(7١ةلمجلا ىف اهعقوم فلتخا

 اهل نأل ؛ىفيظولا وحنلا سراد ىلع ائيع لثمت ال تاملكلا نم عاونألا هذه لك

 ةيروحملا صوصنلا

 عومجم ىلإ ةيوكملا اهتبسن نيبو ,ةيتآلا صوصنلا ىف تاينبملا تحت اطخ عض

 : صخلا تامثك

10( 

 امنأكو .اميلس اقطن ةيبرعلاب قطنلا نسحت ال اهيف ةئشانلا نأ نم وكشت دالبلا عيمج
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 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 ءادأ ةيبرملا ءادأ عيطتست ال اهلعج > ؛فارحتالاو جاجوعالا نم ءىشب اهتنسلا تييمصأ

 اننادلب ىف ةئشانلا ةنسلأ باصأ كلذ نم ائيش نأ اننظ اذإ اريبك أطخ ئطخنو .احيحص

 ىلإ روصقلا وأ زجعلا اذه عجرم امنإ :ةيبرعلاب ديدسلا قطنلا نع زجعت اهلعج «ةيبرعلا

 ىتلا ةيضارتفالا هغيصو هتاعيرفتو هباويأ ةرثكب اهقهري ىذلاو .اهيلإ مدقي ىذلا وحنلا

00 

 ةعيس دعبو ؛قراط لبج قيضم برعلا ريع :ةيداليم رشع دحأو ةئم عبس ماع ىف

 .سناربلا روبع ىف اوعرشو «ابيرقت اهلك اينايسإ ةريزج هبش اوزغ ماوعأ

 رثكأ تناك مهتراضح نأ ققحملا نمو .تقولا كلذ ىف ةراضح رّثكأ برعلا ناكو

 «ةرخافلا تارامعلاو ,:ةليمجحلا سيالملاو :رعشلاو ؛ءاقيسوملا نوبحي برعلا ناكو .اكسامت

 نيذلا كئلوأ ىتح :مالسإلا نابسإلا نم ريثك قتتع ١ ةليلق باقحأ نوضغ ىفو

 نويجعيو :تافوألا ضعب ىف ةيبرعلا بايثلا نودتري اوناك ةيحيسلاب اوكسمتسا

 :ليمجلا ىيزعلا ظفللا اودتكي نأ اواراك امك :ةايحلا ىف برغلا ةفيرطوئكرخلا لامجلاب

 ف

 متهت ةعماجلا نإف .ةفاقثلا تايمومع باسكإ ىلإ فدهي ماعلا ميلعتلا ناك اذإ
 موقي ىذلا صصختلا وه ةعماجلل ىسيئرلا فدهلا ناك انق نمو .ةقاقثلا تايصوصخب

 زيمي ام وه اذهو .ةفرعملا نم لاع ىوتسمو ءصصختم لاع ميلعت ميدقت ساسأ ىلع
 .ماعلا ميلعتلا نع ةعماجلا

 ةفصب ةفرعملاو صصختلا وحن حيحصلا هاجتالا اهيالط ىدل ىمنت نأ ةعماجلا ىلعو

 .مهسفنأب ةفرعملا ليصحت نم مهنكمت ىتلا تاراهملاب مهدوزت نأو ؛ةماع

 انهنأ ىلع ةبوذلا ةيوشملا ىوقلل انههناكتإ ةّيواز نه ةعتاحلا ىلإ نظن نأ نكشمو

 ةيلوئسملا لمحتت ىتلا تادايقلاو ةركفملا لوقعلاو تاءافكلا جتنت اهنأل ؛ةيجاتنإ ةسسؤم

 .عمتجملا ىف
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 ىفيظولا وحنلا

5 

 ةعضب مهنم بتكي نم لقو ءضرم ريغ ماعلا مهاوتسمف ؛كتلوأو ءالؤه نم الاح نسحأب

 .فقوت وأ مثعلت نود ةرقف أرقي نم دجت نأ ردنو .أطخ الب رطسأ

 مخوأب رذنت ةريطخ ةرهاظ ىهو .قحلاب رارقإ اهب ميلستلاو :ةدوجوم نذإ ةرهاظلا

 نأو :ةيبرعلا انتغل وحن ةيرغلاب سحن نأ ىلإ. !ءوس تدادزا اذإ.انب ىدؤت دقو .بقاوعلا

 ةكملكلا

 .فرح وأ .لعف ىوأ .مسا امإ ةملكلا

 :مسالا تامالع

 .ةماع ةقيدح ىف انسلج :لثم ءرجلا-١

 .اًياتك  باتك  باتك :لثم «نيونتلا - ؟

 .باتكلا : لثم :««لأ» لوبق - "

 .ىعلقأ ءامس ايو كءام ىعلبا ضرأ اي ليقو : لثم «ءادنلا -

 : لثم .ًأدتيم وأ العاف مسالا عقي نأك ءدانسإلا- 5

 .(ىلع ىلإ ءىجملا اندتسأ ذإ) ىلع ءاج

 .(دلاخ ىلإ روضحلا اندتسأ) ّرضاح دلاخ

 .ةدحاو ةملك ىف ناعمتجي ال ه«لأ» ب فيرعتلاو نيونتلا نأ ظحال

 :لعملا تامالع

 . ةنكاسلا ثينأتلا ءاتو :لعافلا ءات : نيءاتلا ىدحإ لبقي نأ :ىضاملا لعفلا تامالع ١-

 .سردلا دنه تبتك ءسردلا ثبتك :لثم

3 



 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 :عراضملا لعفلا تامالع - ؟

 :لثم (تينأ) ةعراضللا فو رح نم فرحي أدبي نأو ؛همل» مزجلا ةادأ لبقي نأ

 .اذكهو .. بتكن مل ءبتكأ مل :لوقت بتكت «بتكي «بتكن ءبتكأ

 :رمألا لعف ةمالع ام"

 .ىري هللا نأب ملعا : لثم ؛:بلط ىلع لدي نأ ىهف

 :اهنم ,عاونأ فورحلاو .لعفلا تامالع وأ مسالا تامالع لبقي الف فرحلا امأ

 .ىتح . فاكلا  ءابلا ىف . نم نع ىلع ىلإ :لثم ءرجلا فورح (أ)

 .ال  نكل  ءافلا لب  مأ  ىاولا :لثم ,فطعلا فورح(ب)

 .رمألا مال  ةيهانلا ال . مل نإ :لثم ؛عراضللا لعقلا مزج فورح (ج)

 .ةيببسلا ءاق . ىتح  ىك نل نأ :لثم :عراضملا لعفلا بصن فورح ( د )

 .لعل تيل  نكل. نأك نأ. نإ :اهتاوخأو نإ (ه)

 .او أ. ىأ ايه .ايأ اي :ءادنلا فورح(و)

 .الإ :ءانثتسالا فرح(ز)

 ديا

 «,نالجر :لثم ءدرفملا ىلع نونو ءاي وأ نونو فلأ ةرايزب ؛نينثا ىلع لد ام وه ىنثملا

 .نيتروفصع «ناتروفصع .نيلجر

 ال امهيف نونلاو فلآلا ذإ. ىنثم ىلع الد نإو . هنم اسيل امهف ناتنثاو نانثا امأ

 ال ذإ ءاتلكو الك» :اهلثمو .ىنثملاب ناتقحلم نيدنثاو نينثا نإ لوقن اذلو ؛درفملا امهقيسي

 .هظفل نم درفم هل سيل ام لك وه ىنثملاب قحلملاو .امهظفل نم امهل درفم

 .ناحوتفم نابابلا :لثم ,قلالاب عقري ىنثملاو

(1 



 ىغيظولا وحنلا

 .ينثم هنأآل فلألاب عوقرم ربخ :ناحوتفم

 .اناسحإ نيدلاولابو  نيباتكلا تأرق : لثم ؛ءايلاب رحيو بصنيو

 .ىنثم هنأل ءايلاب بوصنم هب لوعقم :نيباتكلا

 .ىنثم هنأل ءايلاب رورجم :نيدلاولا ءرج فرح ءابلا :نيدلاولاب

 :لثم ءريمض ىلإ افيضأ اذإ الإ ىنثملا بارعإ نابرعي الف اتلكو الك امأ

 .امهيلك نيلماعلا تيأر  امهالك نالماعلا ءاج

 .امهيتلك نيتلماعلا تيأر - ةحيحص امهاتلتك ناتياجإلا

 .(ديكوتلا باب ىف انلكو الك عجار)

 :دئاوق

 .ةلودلا اريزو ءاج :لوقن نأك .ةفاضإلا دنع ىلوألا :نيتلاح ىق ىنثملا نون فذحت ١

 ءرشع انثا : وحن :ةرشع وأ رشع عم امهبيكرت دنع «ناتنئاو نانئاد نم ىرخألاو
 ىنيم مسا «ةرشع وأ رشع» ةملكو «ىنثملا بارعإ ءاتنثا»و «انثا» برعتف ؛ةرشع اتنثاو

 فرح ىه ىتلا ىنثملا نون عقوم هعوقول :بارعإلا نم هل لحم ال حتفلا ىلع

 اعلا ردح يشن دك دلا مغ ودعا هع لكم ناضل ع رن ةطخت نا

 .نيزعلا ىدبع تعمسو .زيزعلا ادبع ءاج :لوقتف ؛طقف هدبع» ةملك ىأ

 عم لصولا قلأ ريغي ناّتنث»م ىه ىرخأ ةغل  ىنثملاب ةقحلم ىهو «ناتنثا» ةملك يف - "
 .نونلا نيكستو ءاثلا رسك

 ريغ قيرط نم ىنثت امنإو ؛:ةرشابم «ىلوملا داج»و هللا حتف» :لثم ءامسأ هينثت عنتمب - ؟

 .ىلوملا داج اوذ ءاجو هللا حتف اوذ ءاج :لوقنف رشابم

 هانعمو ةينثتلا هرهاظ ظفللا نوكي دق نكل . ةقيقح نيتثا ىلع لدي نأ ىنثملا ىف لصألا- ©

 ىتتم سيلو .طقف بارعإلا ىف ىتثملاب اقحلم نوكيف .ةنيرق دوجو طرشب عمجلا

 نانحب لوصوم نانح ىأ ' 7«كيتانح» :كلذ نمو ةينثتلا طرش هدقفل ؛ةقيقح

 .نانحو

 )١( م يفاولا وحنلا 61 ١



 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 نيرحبلا ةلود :لثم ءاملع نوكي نيح كلذو ءدرفم ىلع ىنعملا ىف ىنثملا لدي دقو

 نم لثمو .(ةياكحلا ىلع ةينبم ىهف ءاهعقوم ريغتب اهتروص ريغتت ال انه نيرحبلا)
 .درفملل ىتعملاو ىتتملل ةروصلاف نينسح . نيضوع  نيدمحم :ب ىمسي

 .«ةيضرألا ةركلا» الثم ىنذت الف :نوكلا ىف ناث هل سيلام ىنثي ال-5

 :لوقت نأك ءارجو ابصنو اعفر :امئاد فلألا ىنثملا مزلي ناك نم ءامدقلا برعلا نم -/

 :ةروسكملا نوتلاو فلالاب ء:ناباتك ىف تأرقو :ناباتك تيرتشاو :ناباتك ىدنع

 تاكرحب هبرعيو فلألا ىنثملا مزلي ناك نم مهنمو .ةردقم تاكرحب بارعإلا نوكيو
 ىف تأرقاًناباتك تيرتشا ناباتك ىدنع :لوقت نأك :هرخآ ىف نونلا ىلع ةرهاظ

 عمجلا

 .ريسكتو ملاس ؛ناعونق عمجلا امأ

 ماب
 نش سس |[ تت

 سرادم

 5 0ك بوم :ركذم

 افقأ

 تاسردم نوسردم

 وأ

 سسردم

 :كب قحلملاو ملاسلا ركذملا عمج

 انيأر امك ءعمجلا نم عونلا اذه ىف ريفتت ال درفملا ةروص نأ ىنعت انه هملاسلا» ةملك ١
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 ىفيظولا وحنلا

 تديزو «سردم ةملك وهو درفملا ىلع نونلاو واولا تديز ثيح «نوسردم» ةملك ىف
 ,نونلاو واولا لبق درفملا دجت كنأ اذه ىنعمو .درفملا ةروص ىلع اضيأ نونلاو ءايلا

 وتلا ءانلا وأ

 :نوكي نأ دب الف ءاملع مسالا ناك اذإ : مّلعلا . ١

 :لاقيف ملاس ركذم عمج عمجت اذلو 7١2لقاع ركذمل ىهف هىلع» لثم .لقاع ركذلل (1)

 كلذكو ملاس ركذم عمج هعمج زجي مل «ىلع» مساب اناصح تيمس ولق مث نمو
 ناك نإف .نوحرف :لاقي الف بابلا اذه ىق عمجي ال ىثنأل ملع مسا «حرف» نإف

 .عمجلا اذه زاج لقاع ركذمل املع

 ال ءامسألا هذهف ؛:ةيطعو :ةفيلخو :ةزمح :لثم :«ثينأتلا ءات نم ايلاخ نوكي نأ (ب)

 ثينأتلا ةمالع دوجول ,ىنعملا ةظحالم اذه حصي الو ءملاس ركذم عمج عمجت

 . ظقللا ىف

 «ووذ» ةملك هقيست نأب ةرشابم ريغ ةقيرطب عمج كلذك ناك نإف ؛ىلوملا داج

 لثمو .ملاس ركذم عمج هعمج نع بونتل رجلاو بصتلا ىف «ىوذ»و «عفرلا ىف
 0 دكم  ةيويدس * كلذ

 زيزعلا ىدبع :لوقتف .طقف ردصلا عمجيف :ءنمحرلا دبعو ءزيزعلا دبع :لثم امأ

 .ارجو ايصن زيزعلا ىديعو ؛اعقر

 .زيزعلا ديبع :لوقتف ريسكت عمج هعمجن نأ كلو

 ينب ريغ نم ناك ام رخألاو .انونجم وأ اعيضر الغط ناك ولو ناسنإلا . امهلوأ :نارمأ لقاعلاب دارملا )١(
 رشع دحأ تير ينإ # :ىلاعت هلوقك ,ىنآرقلا ريبعتلاب صاخ اذهو .لقاعلا ةلزنم ىف لعج هنكلر ناسنإلا

 لزر ةناطيتم الل نعل اكان نإ وكم د دوج سنلات 4 فدعا يل يلا مهلا نسمات كرت
 4١/١ ١(. ىفاولا وحنلا) .نيلقاعلا ةلزنم رمقلاو سعشلاو بكاوكلا

 نحتفل مجان نوي ركن دقن ويدوم : لاق ة رهابم هعح ويجي لكلا ار كاتو .ءارالا روش ىلع اذه6)
 48/١ ١. ىقاولا
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 ةيبرعلا ةغللا تايسامآ ىف

 ىقابلا قتشملا مسالا ىأ) ةفصلا وهف ,ملاس ركذم عمج عمجي امم ىناثلا عونلا امأ- ؟

 : ةيتآلا طورشلا هيف ققحتت نأ دبالو (هتيفصو ىلع

 لاقي ال مث نمو ؛((نوسردم :سردم عمج ىف لوقت) لقاع ركذمل ةفصلا نوكت نأ (1)
 . القاع ناك نإو تنّومل ةفص اهنأل ءنوعضرم «عضرم» ىف

 عمج عمجت ال اضيأ ةمّالعو .«نوتمئاق» ىلع عمجت نأ حصي ال «ةمئاق» اهلثمو

 بسحبي ثينأتلا ىلع ةلاد ءاثلا نأل ؛لفاع ركذمل ةفص تناك نإو ,ملاس ركذم

 .ةغلابملا ىنعم ةيداتل هنم تلقتنا مث لصألا

 لاقي الق .ناصحلل هفص «لهاص» لثم ؛لقاع ريغ هنكلو ركذلل تناك نإ كلذكو

 .نولهاص . زاجملا ال ةقيقحلا لييس ىلع

 هتنؤم نإف ءرضخأ :وحن (ءالعف هثتؤم ىذلا) لعفأ ىلع ةقصل !نوكت الأ (ب)

 :نورمحأ الو نوضيبأ الو ءنورضخأ لاقي الف ءرمحأو ضيبأ هلئمو ءارضخ

 .2!)رهشألا ىلع كلذو

 :(!!هئاسلار كذملا عمجب قحلي ام

 دقو .ءايلاب رجيو بصنيو ىأولاب عقريف «ةيارعإ برعي ملاسلا ركذملا عمجب قحلي ام

 قحلي امم دصرن نأ اننكميو لقاع ركذم ىلع لدتو ءاهتاكرحو اهفورحب درفملا ةروص

 :نيعون

 :هظفل نم هل درفم الام-١

 نوعيسو نوتسو نوسمخو نوعبرأو نوثالثو نورشع :دوقعلا ظافلأ(ب)

 كلذ نع مزلي الئل ؛رشع اهدرفم نيرشع نإ لاقي الو .نوهستو نونامثو
 .دوقعلا ظافلأ ةيقبو نيثالث ىلع نيرشع قالطإ ةحص

 الف .نويفوكلا مهفلاخيو .مهنوديؤي نمو نييرصبلا ىأر اذه. :«شماه ىغو 47/١ ١ ىفاولا ىحنلا )١(

 .«نالعقو لعفأ عنم ىطرشب نوكسمتي
 .اهدعب امو 44/١ ١ ىقاولا وحنلا(1)
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 يفيظولا وحنلا
 :ةعومسم تاملك_"

 نع الضق .هريغو لقاعلاو ثنؤللاو ركذملا لمشت ىتلا ملاع عمج ىهو :نولاع (أ1)

 .ةفص الو املع تسيل اهنأ

 تريغت دقف مث نمو «ءايلا تحتفو ةزمهلا اهنم تفذح دقو «نبا» اهدرفم :نونب (ب)

 .اهعمج ىف ةحوتفم ىه امنيب ءءارلا نوكسب ضرأ اهدرقم :نوضرأ (ج)

 .«ةنس» درفملا ىف اهتحوتفقم .نيسلا ةروسكم :نوئس ( د )

 .«وذ» درفملا ىف اهتمومضم .لاذلا ةحوتقم :ووُذ ( ه)

 :عمجلا ةثاح ىف صوقنملاو روصفملا

 ام هتمو :ملاس ركذم عمج عمجي ام هنمو ,ةمزال فلآ هرخآ برعم مسا :روصقملا ١

 ركذم عمج عمجي امف .'7ريسكت عمج عمجي ام هنمو ,2 )لاس ثنّؤم عمج عمجي

 .رجلاو بصتلا

 اهلبق ام ءاقي عم (ءاي ةموسرم اذه ىهو) هرخآ نم فلألا فذحت نأ هعمج ةدعاقو

 .نونو ءاي وأ نونو واو ةدايز مث احوتفم

 ام مض ةظحالم عم .نونو ءاي وأ ءنونو واو ةدايز مث ؛هرخآ نم ءايلا فذح هعمج

 نيعادلا  نوعادلا  نيضاق وأ نوضاق :لثم واولا ليق

 :لتم :ريسكت عمج عمجي ام هثمف ,ملاس ركذم عمج عمجي صوقنم لك سيلو
 .ةيدنألا اهعمج ىدانلا

 .هباب ىف ىتايس امك (1)
 .هباب ىف ىتايس امك (؟)
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 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 :ملاسلا ركذملا عمجل ةلثمأ

 .ملاس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم لعاف نونمؤملا :نونمؤملا حلفأ دق
 .ءايلاب بوصنم هب لوعفم نينمؤملا :تانج تانمؤملاو نينمؤملا هللا دعو

 .نيناوق لكم كم تسنلو علاتسلا ركذلا عبمج شه ىقلا تاملعلا نس اتهم

 نم عونلا اذه ركذ ىتأيسو . ناطلس . ناطيش  نيكسم  نوناق :بيترتلا ىلع اهدرفم

  نودلخ  نيدباع : لثم ,ملاسلا ركذملا عمج ةغيصب نومسي صاخشألا ضعب " 

 اعفر تالاحلا عيمج ىف اهتكيهب اهبتكت نأ كيلع بجي هذهو .هيبشأ امو ءنوديز

 عمجل ا اذهي ىمس ام لك اذكهو ءاهب ةيمستلل ةملكلا ةياكح» باب نم ارجو ابصتو

 .كلذ ىلإ ام وأ ةكرش وأ باتك وأ صخش مسا ناك ءاوس مالعألا نم

 امانينا مقرن نوتلاو ناولا دنقلا تزل فينو رقتاؤلا ةرودسو مىركلا خارقلا ىف
 .ةروسلا ىلع ملع مسا ءنونمؤملا» نأ ببسلاو « رجلا هقح هيلإ فاضم

 :انثوق كل د لثمو

 .نيسح هطل «ضرألا ىف نوبذعملا» باتك تآأرق

 .«برعلا نولواقملا» ىف لمعأ

 .نيملعلاو ؛نيرحبلاك ىنثملا ةغيصب ىمس ام ىرجملا اذه ىرجيو

 :لوقت

 .ةيبرع ةلود نيرحبلا

 .ةيئاثلا ةيملاعلا برحلا ىف ةيركسع تايلمع ةقطنم نيملعلا تناك

 .رصم ديعض ىف عئاش ملع مسا «نيدمحم»



 ىغيظولا وحنلا

 :ناركذت

 :نوكي نآهيل ردسي لانه كتم مح نكته

  دمحم» عمجلا اذه عمجي اذلو ؛(بيكرتلا نمو ءاتلا نم ايلاخ) لقاع ركذمل ملع مسا- ١

 .بيكرتلا دوجول هيوبيس الو ؛ءاتلا دوجول ةحلط عمجي الو «ديز

 .نويرصم . نويذهم . نودهتجم :لثم :لقاع ركذمل ةفص - ؟

 :تافصلا هذه نم عمجي اميف طرتشي امك

 .ةمالع عمجت الف ؛ءاتلا نم ايلاخ نوكي نأ (أ)

 ىلع) نورمحأ رمحأ ىف لاقي الف ,ءالعف لعفأ ىلع هنم فصولا نوكي الأ (ب)

 :(عجرالا
 اذلو ىشطع ةثئؤم ناشطع :لثم .ىلعَف هثنؤم ىتلا نالعف نزو ىلع نوكي الأ (ج)

 .نوناشطع لاقي ال

 .نولدع  نوجيرج :اهعمج

 :٠ - نوضاقلا ىلع ىضاقلا لثمو ,نيقطصلملا / نوفطصملا ىلع ىفطصم لثم عمجي /

 .نيضافقلا

 نم اهيلع بترتي امو هتيملع عمجلا دنع دقفي هنإف ءاملع هعمج داري ىذلا درفملا ناك اذإ- 5

 هيلإ ديعي ءىش نم عمجلا دعب هل دبال ناك مث نمو ؛ةركن ريصيو :ءىمتحلا فيرعتلا
 .؟!!ءادتلا فرح دوجو وأ ؛هلوأ ىف «لأ» ةدايزك فيرعتلا

 «نودمحملا» ىلع هتعمج نإو .ةركن عمجلا ناك ءنودمحم» ىلع «دمحم» تعمج نإف

 .كلذ ىلع سقو . هئادنب افرعم عمجلا ناك «نودمحم ايد تيدان نإو .ةفرعم عمجلا ناك

 :ملاسلا ثنؤملا عمج

 نإف .بنيز عمج تاينيز :لثم ؛هدرفم ىلع ءاتو فلآ ةدايزب نيتنئا نم رثكأ لد ام وه٠

 )١(النحو ىفاولا ١/١71.



 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 .اهسنج نم عمج اهل سيلف ةأرما امأ . ةبتاك عمج

 .ملاس ثنؤم عمج عمجي . ريسكت عمج هل عمسي مل . يسادس وأ ىسامخ مسا لك-١

 :لثم

 تامامح ىلع عمجت مامح

 ضعب د ىف نوكي دق درفملا نكلو .:ةّثنؤم نوكت نأ عمجل ااذه تادرفم ىف لصألا-؟

 لجأ نمو . تادنس . تاراطم  تانايب  تابجاو  تاءارجإ : لثم ىف ؛!اركذم نايحألا

 دق هدرفم نأل ؛«نيتديزم ءاتو فلأب عمجل ادهتيمست 3 ءامدقلا نم ردتك لضف كلذ

 .اتيأر امك اركذم نوكي

 .لقعي ال امل تامأ ىلعو ,لقعت نمل تاهمأ ىلع اعامس عمجت ءمأ» ةملك ٠١

 ىنعمف :ةبحاص ىنعمي «تاذ» اهدرفمو هتالوأ» ةملك ملاسلا ثنؤملا عمجي قحلي 1

 ةملكو .لضف تالوأ تفرع لضف تالوأ تاملعملا :لوقت .تايحاص :وه «تالوأ»

 .امئاد ةفاضم «تالوأ»

 :لثم ؛هنم ثسيلو ملاسلا ثنؤلا عمج هبشت ىثلا تاملكلا ضعب كانه 6

 :توضص» كقوة يضرتلا ىلع اهدوقم نآل

 ةيملعلا ىلإ عمجلا لقن ثيحو .تايانع . تايطع . تامعن :ةرصاعملا ثانإلا ءامسأ نم 1
 نم عونمملا بارعإ برعيف ؛ثنؤملا ملعلا ةلماعم  ةاحتلا ضعب دنع  لماعي هنإف

 برعيف :هيف فقولا ىرجم لصولا ءارجإ لضفن ةدو .«تافرع» كلذ لثمو .ءفرصلا

 :لثم ؛ةرسكلاب رجيو بصنيو ةمضلاب عفري ملاسلا ثنؤملا عمج
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 ىفيظولا وحنلا
 .ةمضلاب عوقرم لعاف تاذيملتلا :تاذيملتلا ترضح
 :ةرمشلاب بومتح ب لوففو .تاةيمللا ؟فانؤنتلا سار
 .ةرسكلاب رورجم تاذيملتلا : تاذيملتلاب تررم

 :ناكو «ال مأ ءاتب متخ ءاوس اثنؤم ايثالث امسا درفملا ناك اذإ_ 8

 .(لوألا فرحلا ىأ) ءافلا حوتفم ريمت ١

 .(ىناثلا فرحلا ىأ) اهنكاس نيعلا ملاس - ؟

 ةيمد ,دنف :ةرسك ,ةمدخ :لثم

 اذكه (هنيع يأ) ىناثلا فرحلا طيضن نأ هعمج ىف زاج

 لوألا فرحلا ةكرح لثمب ةحتفلاب نوكسلاب
 07د تامدخ تامدخ

 تا رسك : تارسك تارسك

 تايَمَد تايمد

 تادنه تادنه تادنه

 (لوألا فرحلا ىأ) ءافلا حوتفم اثتؤم اعمج هعمج دارملا مسالا ناك اذإف

 :لثم ؛(ةملكلا نيع) ىناثلا فرحلا حتف مزليف  دعد  ةنفج .ةزمه . ةقّلح :لثم

 تاقلح  ةقّلح

 تازمه ةزمه
 9م
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 عجار .ةمدخ ىف ةغل ىهو .ءاخلا حتفب هةمدخ» عمج نوكت انهو .هيناثو هلوأ حتفب «تامدخ» لوقن نأ زوجيو )١(

 .حتفيو ءةمدخ٠ هب ءاج ثبيح .طيحملا سوماقلا



 ةيبرعلا ةغللا تابساسأ ىف

 تادعَذ _دعد

 :ريسكتلا عمج

 :لثم .هدرفم ةروص رييغتب «نيتنثا وأ نينثا نم رثكأ ىلع لد ام وه

 .(طقف نيسلاو ةزمهلا طبض ىف رييغتلا) دّسأ عمج دس

 عمج بحسو بئاحس  عارذ عمج عرذأ بوث عمج بايث -لجر عمج لاجر

 ذبهج عمج ةذباهج  حابصم عمج حيباصم  ةباحس

 :نأ ظحال

 رجيو «ةحتفلاب بصنيو ؛ةمضلاب عفريف ءدرفملا مسالا بارعإ برعي ريسكتلا عمج ١
 .ةرسكلاب

 ةيعامس هغيصو ءائانإ وأ اوناك اروكذ :ءالقعلا ريغو ءالقعلا ىف ماع ريسكتلا عمج - "

  كذع بيفي اميق مجغملا ىلإ عوجرلا كنكميو ؛برعلا نع

 :نكامآ لامع فئاعنسا, نتلنك لها شت شله لكم حاف رح قاعي ناك اها
 .بهاذم  سرادم

 سف ا نعصب صلاقا ب فابتسم لكم كات انهظسأوا قرح ةكالك نقلا دهان ناك انهو

 .ليدانق  سيرارك

 ىمس «ليعافم» وأ ءلعافم» نزو ىلع ريسكتلا عومج نم ءاج ام لك رخآ ىنعمبو

 ةحتقب رجيو بصنيو ؛ةدحاو ةمضب عفري ىأ فرصلا نم عنميو عومجلا ىهتنم ةغيص
 .ةرسكلاب رج ٠«لأ» ب فرع وأ فيضأ اذإف .ةدحاو

 عومجلا عاونأ

 عمجو ملاسلا ثنؤملا عمجو ءملاسلا ركذملا عمج ريغ عومجلا نم ىرخأ عاونأ دجوت

 : '!7ىه عومجلا هذهو .عومجلا ىهتنمو ءريسكتلا

 .عمجلا عمج ١

 )١( حادحدلا ناوطنال ةيبرعلا ةغللا دعاوق مجعم -.
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 يفيظولا وحلا
 :ةعجلا عسا ؟

 .ىعمجلا سنجلا مسا '"

 .بكرملا عمج  ؟

 :عمجلاعمج ١.

 .(تويب عمج) تاتويب . (لاجر عمج) تالاجر لثم ,عومجلا ضعب ىف ىعامس وهو
 .(ةداس عمج) تاداس

 :عمجلا مسا."

 نم سيل وهو ىدنج هدرفم) شيج :لثم .اهظفل نم اهل درفم ال ةعامج ىلع لديو
 .لويخ ىلع ليخلا عمجي ثيح ؛عمجلا مسأ عمجي دقو .ءاسن موق  بعش . ليخ  (هظفل

 ؛:ىعمججلا سدجلا مساء."

 .بسنلا ءاي وأ .ءاتلا :نيرمأ دحأب هنع زيمتي درفم هلو , عمجلا ىنعم ىلع هظفل لديو

 .يمور هدرفم مور .ىبرع هدرفم برع .ةرجش هدرفم رجش . ةلخن هدرفم لخن :لثم

 ؛:تابكرملا عمج .4

 هيف عمجي ام نإف «ىلع نبا» لثم «نبا» لوآلا هؤُرِج ناكو ءابكرم ملعلا مسا ناك اذإ

 وأ ؛ىلع ونب :لوقنف ءريسكت عمج وأ ملاس ركذم عمج عمجي ثيح «نبا٠ لوألا ءزجلا وه
 ,تانب ىلع «نباد عمج 2 7١,ىوآ نبا» :لثم ؛لقاعلا ريفل بكرملا مسالا ناك نإف . ىلع ءانبأ

 .ىوآ تانب :لوقنف

 لقاعلا ريغو لقاعلا عمج ىلإ ةراشإلا

 - نوم ندم ءالؤش :لثم .اثنؤم مأ اركذم ناكأ ءاوس «ءالؤشه» ب لقاعلا ممج ىلإ راشي

 .تاسردم ءالؤه



 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 :لثم ءثنؤملا درفملا ةلماعم لماعي ىأ «كلتم وأ «ةذهد ب هنلإ راشيف .,لقاعلا ريغ امأ

 .ةيموكح تاسسؤم هذه  مالقأ هذه  راجشأ هذه . تارايس هذه

 بارعالا تامالع

 .عفرلا تامالعو . رجلا تامالع : ىه. تاعومجم عبرا بارعإلا تامالع مسقنت
 . مزجلا تامالعو , بصنلا تامالعو

 ؛ ( ءامسألاب ةصاخ ) رجلا تامالع : الوأ

 ديعلا ىف : لثم . ملاسلا ثنؤملا عمجو . ريسكتلا عمجو . درفملل ىهو : ةرسكلا ١
 ,.(درفم ). راغصلا حرفي

 . ( ريسكت عمج ) . راغصلا حرفي دايعألا ىف

 .( ملاسلا ثنؤملا عمج ) . ةريثك تابسانم ىف هترز

 :لثم , '') ةسمخلا ءامسالاو , ملاسلا ركذملا عمجو . ىنثملل : ءايلا  ؟

 .(ىنثم) .نيقوفتملا ىلإ ةزئاجلا تملس -
 .(ملاس ركذم عمج) .نيقوفتملا ىلإ ةزئاجلا تملس

 .(ةسمخلا ءامسالا نم) .سمأ كيخأب تررم -

 ,""7,لآو ب ىلحي ىأ فضي ملام .فرصلا نم عونمملا ىف رج ةمالع نوكت :ةحتفلا ” 
 : لثم

 .٠  35 5هلا 8 وا« 7

 ءابلاب ةرورجم نسحأو .رج فرح ءابلا) اهنم نسحأب اويحف ةيحتب متييح اذإو

 ىلإ ةفاسضمو ةدرفم اهنم ةملك لك نوكت نأ طرتشيو .وذ .كوف .كومح . كوخ كوبأ :ىه ةسسمخلا ءامسالا(١)

 ثدهتنس امك .ةسمخلا ءامسألا بارعإ برعت ال اهنإف نبط رشلا نيذه نم ادحاو تدقف نإف . متكتملا ءاي ريغ

 . دعب اميف

 .فرصلا نم عونمملا نع ثيدحلا ىتايس (؟)
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 ىفيظولا وحنلا

 :ةيتآلا تالاحلا ىف ةردقم ةرسكلا نوكتو

 هرج ةمالعو ءابلاب رو رجم :ىفطصم) ىفطصمب تررم : كلوقك ,روصقملا ىف(أ)

 .فلألا ىلع تعكضو

 هرج ةمالعو ءابلاب رورجم : ىضاقلا) ىضاقلاب تررم : كلوقك .صوقنللا ىف (ب)

 ول قطنت نأ نكمي ةرسكلا نأ لقثلا ىنعمو .لقثلل هرخآ ىلع ةردقملا ةرسكلا

 .(اهب قطنلا لاح ناسللا ىلع ةليقث نوكتس اهنكلو ءايلا ىلع تعضو

 ىلع ةردقملا ةرسكلا هرج ةمالعو ءابلاب رورجم :ضاق) ضاقب تررم :كلوقكو
 .(ةفوذحملا ءايلا

 اهبساني ملكتملل ىتلا ءايلا هذهف «ىباتكب» :كلوقك .ملكتملا ءاي ىلإ فاضملا ىف (ج)
 :باتك «يباتكب» بارعإ ىف لوقتو . ةبسانملا ةرسك ىمست اذلو ,اهلبق ةرسك امئأد

 ةرسكب لحملا لاغشنال ءابلا ىلع ةردقملا ةرسمكلا هرج ةمالعو ءابلاب رورجم

 :ةيشاتملا

 :عفرلا تامالع :ايناك

 :عراضملا لعفلاو ملاسلا ثنؤملا عمجو ريسكتلا عمجو درفملل :ةمضلا ١.

 .(درفم) حوتفم بابلا

 .(ريسكت عمج) ةحوتفم باوبالا

 .(ملاس ثنؤم عمج) ةديفم تابيردتلا

 .(عراضم لعف) ُديرت ام ٌعّلبت ربصلاب الآ
 .ناحوتفم نابابلا : لثم .ىنثملا ىف :فلالا. "

 .ىنثم هنال فلالا هعفر ةمالعو عوفرم ادتبم :نابابلا



 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 :لثم ,ةسمخلا ءامسالاو ,ملاسلا ركذملا عمج ىف :ىاولا . ”

 .(ملامس ركذم عمج هنأل ىاولاب عوفرم لعاف نوسردملا) نوسردملا رضح .

 .(هيلإ فاضم فاكلاو واولاب عوفرم لعاف :وخأ) كوخأ رضح .

 ةبطاخملا ءايوأ ةعامجلا واو وأ نينثالا فلأ هب تلصتا عراضم لعف لك ىف : نوثلا .
 :لثم .(ةسمخلا لاعفالاب ىمسي اموهو)

 .سردلا ناهرشي ناسردملا

 نم هنال (نونلا توبثب وا) نونلاب عوفرم عراضم لعف ناحرشي :لوقت
 .ةسمخلا لاعفالا

 .ةديدجلا سبالملاب نوحرفي لافطالا
 لاعفألا نم هنال نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف نوحرفي : لوقت
 .ةسمخلا

 .ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا توبثب عوفرم ع راضم لعف نيبتكت : لوقت

 عفرلا ةمالع انايحأ يىمستو) ةمضلا :ىه :عفرلل تامالع عبرأ انيدل : نأ ركذت

 .(ةيعرفلا عفرلا تامالع ىهو) نونلاو .واولاو ,فلالاو .(ةيلصالا

 :ةيتآلا تالاحلا ىف ةردقم ةمضلا نوكتو

 ةردقملا ةمضلاب عوفرم لعاف : ىفطصم) ىفطصم ءاج :كلوقك ,روصقملا ىف(أ)

 .(رذعتلل هرخآ ىلع

 ىلع ةردقللا ةمضلاب عوفرم لعاف : ىضاقلا) ىضاقلا ءاج : كلوقك ء,صوقنملا ىف (ب)

 نوكتس اهنكلو .ةمومضم ءايلا قطنن نأ نكمي اننأ لقثلا ىنعمو .لقثلل هرخآ

 .ةفوذحملا ءايلأ

 ةمضلاب عوفرم أدبتم : باتك) ديدج ىباتك : كلوقك . ملكتملا ءاي ىلإ فاضملا ىف (ج)



 ىفيظولا وحنلا

 ىلع ىئبم ريمض ملكتملا ءايو .ةبسانملا ةرسكب لحملا لاغشنال هرخآ ىلع ةردقملا

 .هيلإ فاضم رج لحم ىف نوكسلا

 _وندي  ىعسي :لثم .ءايلا وأ واولا وأ فلألاب رخآلا لتعملا عراضملا لعفلا ىف( د )

 .هرخآ ىلع ةردقم ةمضب عوفرم اهنم لكف  ىشمي

 :بصتلا تامالع :اثلاخ

 نم نكي ملو .بصان هقبس اذإ عراضملا لعفلاو ءريسكتلا عمجو .درفملل : ةهتفلا ١.

 َوُلعي نل قيرطلا اذه ىف ئشمن نل  ةريثك الود ترز  نيرباصلا عم هللأ نإ.

 .ىضاقلا تيأر  نئاخ

 :لثم :ملاسلا ركذملا عمجو ىنثملا ىف :ءايلا . "

 .امهنع هللا ىضر رمعو ركب ابأ دصقت تنأف ِنيرَمعلا تلق نإ.

 .نويوبحم نيصلخملا نإ .

 .كاّشأ تيار : لثم ,:ةسمخلا ءامسألا ىف :فلألا "

 فاكلاو .ةسمخلا ءامسالا نم هئأل فلألاب بو صنم هب لوعفم :اشأ :لوقت
 .هيلإ فاضم

 .تالماعلا تيار :لثم :ملاسلا ثنؤملا عمج ىف :ةرسكلا  ؛

 .ملاس ثنؤم عمج هنال ةرسكلاب بوصنم هب لوعفم : تالماعلا :لوقت

 .اويهذي نل : لكم ,ةسمخلا لاعفألا ىف : نوثلا فذح . ©

 نم هنال نونلا فذح هبصن ةمالعو نل ب بوصنم عراضم لعف :اوبهذي :لوقت
 .ةسمخلا لاعفالا

 :نأ ركذت

 .فلالاو .ءايلاو ,(ةيلصالا بصنلا ةمالع ىهو) ةحتفلا :سمخ بصنلا تامالع
 .(ةيعرفلا بصنلا تامالع ىهو) نونلا فذحو .ةرسكلاو
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 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 :ةيتألا تالاحلا ىف ةردقم ةحتفلا نوكتو

 ةمالعو بوصنم هب لوعفم :ىفطصم) ىفطصم تيأر :كلوقك ,روصقملا ىف (أ)
 .(هرخآ ىلع ةردقملا ةحتفلا هبصن

 هب لوعفم : قيدص) سمأ ىقيدص تيأر :كلوقك .ملكتملا ءاي ىلإ فاضملا ىف (ب)

 ةرسكم لخملا لافتكالا ورشا ىلع :ردقملا ةحتتافلا ينصت ةمالتغو نوسحام
 .(هيلإ فاضم رج لحم ىف نوكسلا ىلع ىنبم ريمض : ملكتملا ءايو .ةبسانملا

 :(لاعفألاب ةصاخ) مزجلا تامالع :اعبار

 .بالطلا عيمج رضحي مل :لثم :نوكسلا ١.

 .نوكسلا همّرَج ةمالعو ءمله ب موزجم ع راضم لعف : رضحي :لوقت

 لصتا عراضم لعف لك انركذ امك ىهو) ةسمخلا لاعفالا ىف كلذو : نوئلا فذح " 

 : لثم (ةبطاخملا ءاي وأ ,ةعامجلا واو وأ ,نينثالا فلآ هب

 .سمأ ىرضحت مل تنأ .اورضحي مل .ارضحي مل

 .امهيلع ضرع امب نافرطلا ضري مل :لثم .ةلعلا فرح فذح .

 فرح فذح همزج ةمالعو «مل»د ب موزجم عراضم لعف :ضري :لوقت

 .(ىضري اهلصأ) ةلعلا

 .ءايلا :واولا ,فلالا :ىه ةلعلا فرحأ نأ ظحال

 :نأ ركذت

 فذحو (ةيلصالا مزجلا ةمالع ىهو) نوكسلا ىهو .مزجلل تام الع ثالث انيدل

 .(ةيعرفلا مزجلا اتمالع امهو) ةلعلا فرح فذحو .نونلا

 :نأ اضيأ ركذت

 .ءامسالاب صاخ رجلا

 .ةعراضملا لاعفألاب صاخ مزجلا.

 .ةعراضملا لاعفالاو ءامسالل بصنلاو عفرلا.
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 يفيظولا وحنلا

 تارورجملا

 :تالاح ثالث ىف مسالا رجي

 ةرورجم زكرملا ةملكف .لوالا ٍزكرملا ىلع قيرفلا لصح :لثم ءرج فرح هقبسي نيح.١
 .ةرسكلا اهرج ةمالعو «ىلع» ب

 رورجم هيلإ فاضم ءارزولا ةملكف .ءارزولا سيئر رفاس :لثم ؛هيلإ افاضم نوكي نأ"
 .ةرسكلا هرج ةمالعو

 :ةعبرأ نم دحاو انه عباتلاو .هلبق املاعبات مسالا نوكي نأ. "

 . ةفص وأ تعن ائه لوالا ةملكف . لوألا زكرملا ىلع قيرفلا لصح :لثم .تعنلا 6

 .ارورجم اهلثم نوكي اهتعن نإف ةرورجم زكرملا نآلو ,زكرملا ةملكل

 ةملك نآلو .«واولا» وهو فطعلا فورح دحأب ه:قوقمحلا» ةملك ىلع ةفوطعم

 ىهف اذلو ,اهعبتت تابجاولا ةملك نإف :ىف» رجلا فرحب ةرورجم «قوقحلا»

 .اهلثم ةرورجم

 «ريزولا» ةملكل ديكوت انه سفن ةملكف .هسفن ٍريزولا ىلع تملس :لثم .ديكوتلا (ج)

 .اهلثم ةرورجم تناك اذلو اهل عبات ىه وأ اهعبتت ىهف اذلو

 اذلو ؛مامإلا ةملك نم لدب هىلع» ةملكف .ىلع مامإلا نع اريثك تارق :لثم :لدبلا ( د)

 .ةيبارعإلا اهتكرح ىف اهعبتت ىهف
 ,ةثالث نذإ تارورجملا »

 هلبق ام عبتي عباتلا نأ ظحال) .رورجمل عباتلاو ؛هيلإ فاضملاو ءرج فرحب رورجملا

 ابوصنم ناك نإو .اعوفرم ناك اعوفرم ناك نإو .هلثم ارورجم ناك ارورجم ناك نإف

 رجلا ورح

 :فورحلا هذه رهشأ نمو .هرجي هدعب مسا نم هل دبال رجلا فورح نم فرح لك
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 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 . د, ءام ءامسلا نم انلزنأو ٍ> : نم

 ةيضرألا ةيبذاجلا نع اباتك تأرق :نع
 .( رومألا عجرت هللا ىلإو ٍظ: ىلإ

 .4 نولكوتملا لكوتيلف هللا ىلعو ل: ىلع
 .© لدعلاب اومكحت نأ سانلا نيب متمكح اذإو !> : ءابلا

 ميفر وهو ءاملا تاحفص ىلع رظانل حال مجنلاك نكت مضاوت: فاكلا

 .ٍرظانل حال مجنلاك نكت عضاوت :ماللا

 .ٍرحسلا ىثح ةحرابلا ترهس : ىتح

 .هللات  هللاو :لثم .مسقلل نالمعتستو :ءاثلاو ,واولا

 تابيردت

 طبسض عم تارورجملا تحت اطخ عض مث ١ ص ةييروحملا صوصنلا ىلإ عجرا
 .اهرخآ

 هيلإ فاضم لا

 حوتطم ةفرفلا باب

 ف ؛اهيلإ اهانفضأ لق وأ «ةفرغلا» ةملك ىلإ «باب» ةملك انبسن «ةفرغلا باب» انلوق ىف
 .هيلإ بفاضم «ةفرغلا»و «فاضم «باأب»

 ٌباِب» لوقت نأ كنكمي ذإ .(7ءاللا وه ردقم رج فرح نيتملكلا نيب نأ اضيآ ظحال

 فدارم روصت دعب مصي وا .دحالا موي. تبسلا موي :لثم .ماللاب اهيف حيرصتلا حصي ال عضاوم كانه )١(

 دسفي ال ىذلا ربيغتلا دعب ريصتف ..لجر لك .دلاولا عم ىلع دنع .لام وذ : لثم .هدعب ماللا لبقي فاضملل
 .لجرلا دارفأ . دلاولا بحاصم . ىلع ناكم . لام بحاص :ىنعلا
 نيب ةقالعلا نوكت دقو لّجّرلل دارفا .دلاولل بحاصم .ىلعل ٌناكم .لاث بحاص :ماللا لوخد دعب ىهو
 ةعئار ناولح سمش .رحاس ةرهاشقلا رصق :لثم .ةموهفم ةحضاو اهنكلو ةفيعض هيلإ فاضملاو فاضملا

 ليل ىف رمق : ىنعملا ريصيف .«ىف. ىنعم ىلع ةفاضإلا نوكت نأ حصي هنأ ىدنعو ١"( /7 ىفاولا ومشلا)
 .ةعئار ناولح راهن ىف سمش . رحاس ةرهاقلا
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 ىفيظولا وحنلا
 .سردلا ناونع . ةلودلا سيئر ةسردملا روس

 «ناونع» نيبو «ةلودلا»و هسيئر» نيبو «؛ةسردملاوو هروس» نيبةردقم ماللاف

 :لوقت نأ كنكمي نإ .«سردلا»و

 .سردلل ٌناونع  ةلودلل سيئر . ةسردملل روس

 ؛ةسردملل روسو .ةسردملا روس :نيترابعلا نيب قرفلا ام نكلو

 ىف ةسردملا ةملك اما .هيلإ افاضم برعت ىلوألا ةرابعلا ىف ةسردملا ةملك نأ قرفلا

 .رجلا فرح نم هولخ ةفاضإلا بيكرت طرش نال ؛ماللاب ةرورجمف ةيناثلا ةرابعلا
 :امهو ؛هيلإ فاضملاو فاضملا نيب ردقي امم نارخآ نافرح كانهو

 .(بهذ نم امتاخ ىأ) بهذ ٌمتاخ تيرتشا :لوقن (نم)

 .(ليل ىف رهسب ىأ) ليل رهسب ىلامآ تققح : لوقن (ىف)
 :ىلي ام ظحالل

 نيب) مساو فرظ نم وأ (ءارزولا سيئر) نيمسا نم نوكتي ةفاضإلا بيكرت نأ.١
 .(سانلا

 .هيلإ افاضم برعي ىناثلاو .افامضم ىمسي ةفاضإلا بيكرت نم لوألا ءزجلا " 

 :لثم ,ةلمجلا ىف هعقوم بسح برعي فاضملا. "

 فاضم ءارزولاو .فاضم وهو ةمضلاب عوفرم لعاف :سيئر) ءارزولا سيئر لصو .
 .(ةرسكلاب رورجم هيلإ
 .(فاضم وهو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :سيئر) ءارزولا سيئر تيآر

 وهو .ةرسكلا رجلا ةمالعو «ىلع» ب رورجم :سيئر) ءارزولا سيئر ىلع تملس .

 .(فاضم

 :انلق ةفاضإ بيكرت ىلإ اهانلوحو «ءابنألل تالاكو» :انلق اذإف .نوني ال فاضملا . ؛

 .ءاتلا ىلع ةدحاو ةمضب «ءابنألا تالاكود

 .ايلاغ هلام ب فّرعُي ال فاضملا 6
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 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 ,ريدملا ابئان :لثم .نونلا هنم تفذح املاس ركذم عمج وأ ىنثم فاضملا ناك ا 5
 .تاورضخلا وردصم

 «فاكلا»و «مهدو .ءاهلاف ,كباتك . مهلامعأ  هباتك : لثم ؛!ريمض هنلإ فاضملا نوكي دق *

 .هيلإ فاضم رج لحم ىف تاينبم اهلك

 ةرشع . تابلاط سمخ .بتك ةثالث :لثم .هيلإ افاضم برعي ٠١ ىلإ ” نم دودعملا.4

 .لاجر

 طسو . لوأ :تاملكلا هذه نمو .هيلإ افاضم اهدعب ام برعي تاملكلا نم نم ددع كانه 4

 لبق نيب . لفسأ  ىلعا . بونج .لامش .نيمي .تحت .قوف فْلُخ . ءارو . ماما . رخآ ٠

 رئاس) رئاس . ريغ . ىوس ناعم  ناحبس . وذ . ىأ .ءازإ. عيمج . لك . ضعب دعب
 .لالخ وحن. عم ْنْدَل .ىّدل .اتْلك الك .لّثم  هبش .(سانلا

 ىلع ىنبي) .دعب نمو لبق نم رمالا هلل :لثم ةفاضإلا نع فرظلا عطقي ملام اذه
 .(ةلاحلا هذه ىف مضلا

 ةيتزج تابيردت

 : هيلإ فاضملا طبض عم ةفاضإ بيكرت ىلإ نيسوقلا نيب ام لوح
 .اهب ةفلكملا (ماهملا  ءادالا) ةنجللا ترشاب :لاثم

 .اهب ةفلكملا ماهملا ءادأ ةنجللا ترشاب

 .ةيعانصلا ةيراشتسالا ةنجللا (ليكشتلا . ةداعإلا) ررقت ١

 .(بتكملا .بابلا حاتفم) اذه "

 .(ريدملا.بتكملا. بابلا حاتفم) اذه "

 .(ةكرشلا  نوبودنملا) سمأ تلباق  ؛

 .سمأ ارضح (تايضايرلا . ناسردملا).4
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 ىفيظولا وحنلا

 .(ءاشعلل لفح) لالخ ركش ةملك ريزولا هجو ١

 .(ركشلا نم تايآ) قدصأ نع فيضلا ربع

 .جاتنإلا ةدايز ىلع نولمعي (عنصملاب نولماعلا) ضعب .#

 .ةنيدملا طسو (ىل نوسردم) تلباق .؟

 .قئاقدب دعوملا لبق (ىل نوسردم) ءاج. ١

 ةيروحملا تابيردتلا

 .هرخآ طبض

 عباوتلا

 تناك ارورجم اهلبق ام ناك نإف .ةيبارعإلا ةكرحلا ىف اهلبق ام عبتت ةملك عباتلا

 .هلثم تناك اعوفرم ناك نإو ؛ةبوصنم تناك ابوصنم ناك نإو :ةرورجم

 .الدب وأ ؛اديكوت وا ءافطع وأ .(اتعن اضيأ ىمسيو) ةفص نوكي دق عباتلاو

 (تعنلا) ةنصلا

 ؛ةرورجم انه ىهو .«لجر» ةملك فصت نأ تدرأو ؛:لجرب تررم» :لوقت امنيح

 ىفو ؛بارعإلا عون ىف فوصوملا عبتت ةفصلا نال .لضاف لجرب تررم :الثم لوقت كنإف
 :لوقتف ؛ثينأتلا وأ ريكذتلا ىفو .عمجلا وأ ةينثتلا وأ دارفإلا

 .نيلضاف نيلجرب تررم

 .ءالضف لاجرب تررم

 .ةلضاف ةأرماب تثررم

 . الضاف الجر تيأر :لوقت كلذكو

 .اهلثم ةبوصنم ةفصلا تناك اذلو 'هب لوعفم اهنأل ةبوصنم ءالجر» ةملكف

 .لضافلا ّلجرلا ىنءاج .لضاف لجر ىنءاج :لوقت كلذكو
١1 



 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 .اهلثم ةعوفرم اهتفص تناك اذلو ؛لعاف اهنأل ةعوفرم «لجر» ةملكف

 . الضاف ىّتف تيأر .لضاف ىّتفب تررم :لوقتو

 : ىف هعبتت اهثأ امك ,بارعإلا ةكرح ىف فوصرولملا عبتت نذإ ةفصلا

 .ريكنتلا وا فيرعتلا ١.

 زوجي ثيح لقاعلا ريغ عمج ةقباطملا هذه نم ىنثتسيو .عمجلا وا ةينثذلا وأ دارفإلا " 
 لقعي الام فصو ىف رايخلاب تناف ( تايلاع وأ) ٌةيلاع ٌراجشا هذه :لوقت نا كل
 .ثنؤملا عمج وأ ثنؤملا درفملاب

 ةغيص .بلغالا ىف  مزلت ىتلا ظافلالا ضعب كلذ نم ىنثتسيو .ثيناتلاو ريكذتلا " 

 : لوقت ءرباص ىثعمب روبص ةملكك .ركذملا

 .روبص ةاتف هذه . روبص لجر اذه

 .ناروبص ناتئاتف ناتاه - ناروبص نالجر ناذه

 .ربص تايتف ءالؤه . ٌربص لاجر ءالؤه
 ,هديلإ فاضملا وأ فاضملا فصو

 .فيظن ذيملت ُباتك اذه :لثم نيتركن هيلإ فاضملاو فاضملا نوكي دق.١

 :بارعإلا

 .ادتبم عفر لحم ىف ىنبم ةراشإ مسا : اذه
 .(نوني ال فاضملا نأ ظحال) فاضم وهو ةمضلاب عوفرم ربخ :باتك

 .ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم :ديملت

 ل ةفص نوكت نا نكميو «باتك» ل ةفص نوكت نا نكميف «فيظن» ةملك امأ
 ذيملت باتك اذه :تلق باتكلا فصو تدرأ نإف ,ددحي ىذلا ه انه ىنعملا .«نيملت»

 نأ نكمي فيظن ةملك نال .فيظن ذيملت ٌباتك اذه تلق ذيملتلا فصو تدرأ نإو ...فيظن

 ىذلا ىنعملا ددحت يتلا ىه ةيبارعإلا ةكرحلا نإف مث نمو .ذيملتلا وأ باتكلا اهب فصن
 .هديرن
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 يفيظولا وحنلا
 :ذيملتل ةفص ءدهتجم» ةملك نوكت نأ بجو ,«دهتجم ذيملت باتك اذه»:انلق نإف

 .دامجلا اهب فصوي ال ءدهتجم» ةملك نآل ؛اهلثم ةرورجم نوكتو

 نكلو ءلصفلا سردم» :لثم .ةفرعم هيلإ فاضملاو ةركن فاضملا نوكي دقو”
 اذلو «لصفلا» ىلإ هتفاضإ نم فيرعشثلا بستكا دق «سردم» ىشهو انه فاضملا

 «ديدجلا لصفلا سردم» :ائلق فاضملا فصو اندرأ نإف .ةفاضإلاب فرعم هنإ لوقن

 كرم :كاسشلا وهو. وييهولا نآل لو ن ةق هم ديديجلا» فاو اذنه ةقسملا
 .ةفاضإلاب

 ورمعو دلاخ حجن :لثم ىف

 فطع فرح :واولا

 .(ذلاخ» ةملك ةيبارعإلا هتكرح ىف عبتي) ةمضلاب عوفرم فوطعم :ورمع

 فورح دحآ طسوت ىف  ةفصلا وأ .تعنلا نع فلتخيو ؛عباوتلا نم نذإ فطعلا

 :ىه فطعلا فورحو

 .ىتح . مآ. ال نكل لب وأ مث . ءافلا  واولا

 :واولا

 ريغ اهنم مهفي الو ؛دحاو مالك ىف هيلع فوطعملاو فوطعملا نيب عمجلا درجم ديفنو
 نإو ءورمعو دلاخ روضح درجم كلذ ىنعم ناك ءورمعو ٌدلاخ رضح» :انلق اذإف .كلذ

 :ناعم ةثالث كلذ دعب لمتثحت تناك

 .ةدحأو ةظحلو دحاو تقو ىفاعم امهشروضح ١

 .ورمع ليق دلاخ روضح . "

 .دلاخ لبق ورمع نوضح . ؟

1١1 



 ةببرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 :ءاصلا

 .هيلع فوطعملاو فوطعملا نيب عمجلا ةدافإو بيقعتلا عم بيترتلا وه بلاغلا اهانعم

 عوقو نيب ىضقنت ىتلا ةينمزلا ةدملا رصقب كلذ ققحتيو ,ةلهملا مدع :بيقعتلاب دارملاو

 ممرخف ةرئاطلا تلصو» :وحن .فوطغملا ىلع هعوقوو هيلع فوطعملا ىلع ىثعملا

 دعب اعيرس ثدح نيرفاسملا جورخف ..«لاجرلاف ءاسنلا جرخ نم لوأو .نورفاسملا
 تقر ءاضقنا ريغ نم ةرشابم ءاسنلا جورخ دعب ثدح لاجرلا جورخو .ةرئاطلا لوصو
 ال ذإ ,عئاشلا فرعلل هريدقت كورتم ةلاحلا هزه لثم ىف تقولا رصقو .امهنيب ليوط

 تقولا نوكي دقف .تالاحلا لك لمشي اماع اديدحت ليوطلا وأ ريصقلا تقولا ديدحت نكمي

 تيوكلا ترز» :لوقت ناك .ىرخأ ةلاح ىف اليوط دعي هنكلو ؛ةنيعم ةلاح ىف اريصق

 كترايز لبق ارهش تيوكلا ىف تيضق ولو بيقعتلا عم بيئرثلل اذه ءافلاق .«ضايرلاف
 .ةينمز ةلهم الب دلاخ لبق دمحم لخد ىأ هدلاخف دمحم لخد» :لوقتو .ضايرلا

 مث
 ةليوط ةينمز ةدم ءاضقنا وهو (يخارتلا عم ىأ) بيقعتلا مدع عم بيترتلا اهانعم

 ةينمزلا ةدملا ريدقتو .فوطعملا ىلع هعوقوو هيلع فوطعملا ىلع ىنعملا عوقو نيب
 جرخت مث ةعماجلا بلاطلا لخد : ةلثمألا نمو .عئاشلا فرعلل كورتم  انركذ امك. ةليوطلا

 .ايتف اباش مث ايبص مث الفط باشلا ناك.

 :اهيناعم نمو :وأ

 وأ هيلع فوطعملا) طقف نيفطاعتملا دحأ رايتخا ىف ارح بطاخملا كرت ىأ :ةحابإلا .
 .طقف ةوهق برشأ ىأ .اياش وأ ةوهق برشأ : لثم ؛دارأ اذإ امهنيب عمجلا وأ (فوطعملا

 .امهنيب عمجاوأ.طقف اياش وأ

 نود هيلع رصتقيو طققف نيفطاعتملا دحأ راتخي نأ ىف ارح بطاخملا كرت يأ : رييختلا " 

 وأ هذه جوزتف :ناتخأ ناتاه» :لثم .عمجلا عنمي بيس دوجول 'امهنيب عمجي نأ

 .«كلت

 ا

 .«نيعبرأ وأ ةقيقد نيث الث عامتجالا قرفتسا» :لوقت نأك :كشلا ” 

 وأ.لعف وأ .مسا ةملكلا : كلوق لثم (عونلا نايبو ميسقتلا : ىأ) :لامجإ دعب ليصفتلا . 4

 .رمأ وأ ع راضم وأ ؛ضام لعفلاو .فرح
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 ىفيظولا وحتلا
 :ناتلاح اهلو ؛لب

 .رايخألا لب رارشألا بحاصت ال :لثم .اهدعب هدض تابثإو اهيلع قباسلا مكحلا رارقإ.١

 .اضيب لب امحل لكآ مل

 تبتك :لثم ؛اهدعب ام ىلإ مكحلا لقنو ؛نكي مل نأك ريصي ؛لب» ىلع قباسلا مالكلا .

 .ةديصقلا لب ةلاسرلا

 «:نكل

 نكل ءىسملا حفاصت ال رمثلا نكل رهزلا تفطق ام :لثم ؛كاردتسالل فطع فرح

 .نسحملا

 :اهنم ؛طورشب ةفطاع «نكل» نوكتو

 .(نيقباسلا نيلاثملا ىف امك) ىهن وأ ىفنب ةقوبسم نوكت نأ. ١

 لثم ,م الك ءادتياو كاردتسا فرح لب فطع فرح نكت مل ةرشابم واولا اهتقبس نإ ."

 افدعب ىتلا ةلعجلاو فطع فرح انه واولاف .ىلع ىنراز نكلو دلاخ ىنرزي مل

 بسحف مالك ءادتباو كاردتسا فرح ىهف «؛نكل» امأ ءاهلبق ىتلا ةلمجلا ىلع ةفوطعم

 .(اهلبق ام ىلع اهدعب ام فطعت ال ىأ) اهل لمع الو

1< 

 :لثم .اهدعب امل هضيقن تابثإو .اهلبق ام رارقإ اهانعم نوكيو تابثإ دعب اهب فطعي
 اذه ىفن دقو ,راصتنالا وهو هيلع فوطعملل تباثلا مكحلاف «نابجلا ال عاجشلا رصتني»
 .(نابجلا) فوطعملا نع راصتنالا

 :مأ

 : ةلصفنمو :ةلصتم :ناعون ىهو

 افرحنم مآ الدتعم وجلا ناكأ ءاوس ىلمع نع فلختأ نل : كلوق لثم نمف ةلصتملاامأ ١.

 «ءاوس» دعب اهعوقول كلذب تيمسو) ةيوستلا ةزمه ىلع لمتشي مالكب ةقوبسملا ىأ
 ناتيواستم هدعب نيتروكذملا نيتلمجلا نأ ىلع هتلالد يف امههبشي ام وأ يلابأ ال» وأ
 وأ هذه ىنعم ققحتي نأ نيب هدنع قرف ال. امهرثال هريدقت ىف ىأ . ملكتملا مكح ىف

 .هدنع نايس نارمالاف ءرخألا ىلع امهدحال ليضفت ال ذإ ؛كلت ىنعم
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 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 ىلإ تافتلالاو قباسلا مالكلا نع رظنلا فرص اهب داري ىتلا ىهف : ةلصفنملا ؛مأ» امأو -”
 :انلوقك ءاهدعب ام

 "نابج مأ عاجش تنأأ . ؟كالم مأ ةاتف هذهأ

 !١ ىدستح

 دعب ام يشانه ةياغلاو :ةياغلا غلبي نأ ىلإ ائيشف ائيش ىضقني اهلبق ام نا ديفت

 ىتح سانلا تومي . حلملاو زبخلا ىتح ةمعن لك ىلع هللا دمحأ» : لثم . فوطعملا ىأ «ىتح»
 .ءايبنالا

 لدبلا

 نمو .بارعإلا تاكرح ىف (هنم لدبملا ىآ) هعوبتم قفاوي اذلو ,عباوتلا دحأ لدبلا
 : هتلثمأ

 .مزحلاو لدعلل لاثم رمع ةفيلخلا
 .أدتبم اهنال ةعوفرملا «ةفيلخلا» ةملك نم لدب هنال عفرلا ءرمعد مسالا ٌوحتسادقو

 .انركذ امك هنم لدبملا عبتي لدبلاو

 .(قباطم لدب) ةمضلاب عوفرم لدب ٌداهس .ةبذهم ةاتف داعس ٌةبلاطلا ١.

 .مهيلع تمعنأ نيذلا طارص ميقتسملا ًطارصلا اندها ؟

 .ةبوصنم اهلثم ىهف اذلو ؛اهلبق ىتلا طارصلا ةملك نم لدب ءطارص» ةملكف

 .فيعضو ىوق :نابلقلا ىوتسي ال "

 درس هدعب ءاج دقو (ىنثم هنأل فلالاب عوفرم لعاف وهو) هنم لدبم انه نايلقلا

 نم ضعب لدي) الدب .«؛ىوق» ةملك انه وهو ءازجألا هذه لوأ برعي اذلو ' هئازجال

 .فرحو ؛لعفو ؛مسا : ةثالث ماسقأ ةملكلا :لثم .هيلع هدعب ام فطعي مث (لك

 .«ماسقأ» وأ :؛ةمالثو نم لدب ىهشو (لك نم ضعب) لدب عممسأ» ةظفلف
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 ىفيظولا وحنلا
 :لثم ؛الدب هبارعإ نكمي ةراشإلا مسا ىلي ىذلا لأب فرعملا مسالا

 .ةديدج ةرايسلا هذه

 .ةرايسلا هذهب تبجعأ

 ,لبق نم ٌةرايسلا هذه تيأر

 هلحم ةكرح ذخات اذلو اهلبق ىذلا ةراشإلا مسا نم لدب لمجلا هذه ىف ةرايسلاف
 .ىبارعإلا

 .ةيبرعلا بيلاسالا ىف لامعتسالا ةعئاشلا لدبلا عاونأ كلت

 ديكوتلا

 :نامسق وهو ,ىوحنلا لامعتسالا ىف رهشأ لوألاو .ديكاتلا اضياأ ىمسي ديكوتلا

 .ىلظفل ديكوتو ؛ىونعم ديكوت

 :ىوذعملا ديكوتلا

 .هّلُك ىبنتملا ناويد تظفح .رخآ ايأر هسفن عجرملا ىف تأرق :لثم نم

 .اهلثم

 ةبوصنم ىهف اذلو ؛هب لوعفم اهنال ةبوصنملا «ناويد» ةملكل ديكوت هلك» ةملك كلذكو

 .اهلثم

 : الك  ةماع ,عيمج لك  نيع .سفن : ىه .ةصوصخم ظافلأ ديكوتلا نم عونلا اذهلو

 امنإو اديكوت برعت ال انه :عيمج» نإف «لامعلا عيمج رضح.» : تلق يل كنأ ظحال

 :اديكوت اهبارعإ طورش نأ كلذ .هيلإ افاضم اهدعب امو العاف برعت

 .دّكؤملا اهقبسي نأ.١

 .ىبارعإلا هطبض ىف هلئامت نأ. "
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 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 .ريمض ىلإ فاضت نأ."

 .مهعيمج ٌلامعلا رضح :لاثم

 .هقبسي ىذلا دكوملا لثم عوفرم ديكوت : مهعيمج .ديكوتلا ىلع مدقت دقو دكؤم لامعلا

 .(«مه» انه وهو) ريمض ىلإ تفيضأ دقو
 :ديكوتلا نم عونلا اذهل ةلثمأ

 ًةقرفلا ترضح  اهعيمج ٌراجشالا ترمثأ . امهسفنأ نيريدملا تلباق  هّئيع ريدملا تلباق
 .مهّتماع وأ .مهُعيمج :وأ ,مهّلك ءألمزلا رضح  اهّتماع

 ؛عمجو نوعمجأو ءاممجو عمجأ

 :اهيف لوقنف .ريمض اهب لصتي الو ,ىنثملا نود عمجلاو درفملا ديكوتل لمهتستو

 تالماعلا افاكو  نيعمجأ لامعلا ريدملا افاك ءاعمج ةديصقلا تظفح  عمجأ ٌرمثلا تعمج

 :ةقياسلا هلثمالا

 نيعمجأ مهّلك لامعلا ريدملا افاك .ءاعمج اهّلك ٌةديصقلا تظفح . عمجأ هّلك ٌرمثلا تعمج

 ةكئالمللا دجسف 8 :ىلاعت هلوق ءاج لامعتسالا اذه ىلعو .ٌعَمَج نهّنك تالماعلا افاكو.
 .© دوعمجأ مهلك

 :نيصو سضن

 : حصي الف .طقف «لعفأ» نزو ىلع ىأ «نيعأ»و ؛سفنأ» ىلع امهب ديكوتلا دنع ناعمجت . ١

 .مهنويع الو .مهسوفن نولوئسملا ءاج

 .مهنيعأ : وأ ءمهسفنأ نولوثسملا ءاج :لاقي امنإو

 .امهانيع وأ امهنيعو .امهسفن وأ امهسفنأ : زوجيف ىنثملا ىف امأ

 ,ةدئازلا ءابلاب اهرج ناوجب ديكوتلا ظافلأ ةيقب نود «نيع»و «سفن» : اتملك درفنت  ؟

 .هنيعب وأ ,هئيع ريزولا ءاج هسفنب وأ ؛هسفن ٌريزولا ءاج :لوقت
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 ىفيظولا وحنلا
 .انلكو الك

 نأو ريمض ىلإ امهتفاضإ طرشب .ثنؤملا ىنثملا ديكوتل اتْلكو ءركذملا ىنثملا ديكوتل الك
 .امهالك نالجرلا ءاج :لثم ,دّكؤملا امهقبسي

 اتلكو الكو .ينثملا ريمض ىلإ تفيضأ ىتلا «الك» ىلع مدقت «نالجرلا» وهو دكؤملاف

 .ءايلاب نارجيو نابصنيو ,فلالاب ناعفريف . ىنثملا بارعإ نابرعي ةلاحلا هذه لثم ىف

 .امهقبسي ىذلا دُكؤملا مسالا كلذ ىف ناعبتيو

 :لوقن

 .امهاتلك ناتاتفلا تءاج

 .امهيتلك نيتاتفلا تيأر

 .امهيتلك نيتاتفلاب تررم

 .امهالك نالجرلا ءاج

 .امهيلك نيلجرلا تيأر

 .امهيلك نيلجرلاب تررم

 امهيلع ترّدّقو (اتلك الك) فلالا اتمزل .ريمض ىلإ افاضت ملو ارخآتت مل نإف

 ام برعأو ؛ةلمجلا ىف اهعقوم بسح امهنم ةدحاو لك تبرعأو .ةيبارعإلا تاكرحلا
 : لكم .هيلإ افاضم اهدعب

 رورجم هيلإ فاضم :نيلجرلا» .ةردقم ةمضب عوفرم لعاف ءالك» :نيلجرلا الك ءاج

 .ىنثم هنالءابلاب

 نيلجرلا الك تيأر

 نيلجرلا الكب تررم

 .ةردقم ةمضب عوفرم ادتبم «اتلك» : ةبذهم نيتاتفلا اتلك

 .ةردقم ةحتفب بوصنم هب لوعفم ؛اتلك» :نيتاتفلا اتلك تيآر

 .ةردقملا ةرسكلاب ةرورجم «اتلك» :نيتاتفلا اتلكب تررم
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 ةيبرعلا ةغللا تابماسأ ىف

 : لوقت نأ زوجي : ةدئاف

 .نارضاح نيلجرلا الك:وأ 2 رضاح نيلجرلا الك

 ./١!ناتحيحص نيتباجإلا اتلك :وأ - ةحيحص نيتباجإلا اتلك

 :ىظحللا ديكوتلا

 نيدلا موي ام كاردأ امو ا لثم .هل فدارم رخآ ظفلب وأ .هصنب قباسلا ظفللا راركت وه
 .©« نوملعت فرس ًالك مث نوملعت فوس ألك إ» .«« نيدلا موي ام كاردأ ام مث

 :لثم ,هانعم ىف هلئامي لصفنم ريمضب لصتلا ريمضلا ديكوت هنمو

 مه أوناك نكلو مهانملظ امو» . امتنا امتيأرأ . متنأ متيأرأ  ريخلا لمع يف ثنأ كل له

 .«نيملاظلا

 ةاعارم امهيلع شاملا ريمضلا يفر ربخلا ىف زوجيف ؛ ىنثم ىنعلا نكلو ؛درفم ءاتلكو الكم ظفل نأ كلذ )١(

 يفاولا وحنلا .ةينثتلا ىضتقي ىنعملا ةاعارمو .دارفإلا ىيضنقي ظفللا ةاعارمف .امهانعم وأ .امهظفل

 , ١5/1
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 فيظولا وحنلا

 ديكوتلا بيلاسأ

 ربمضلا ديكرت | : ديكرغلا انوت قلطلا لومفملا 2 ةلدالاب ديكونلا
 . مهركلا ثنأ ثنا

 .ةعفلا ا بكا (ةددشملا) ةليقثلا .امهل سردلا تمهل مم هللا نإ ءانإ

 .وه هبلإ تيهذ ةيينحلار ها  نيرباصلا

 ديكرتلا 18 0 نأ تلرع نأ

 دئازلا ملا فرح ىرثمملاو ىظقللا م دل
 نكمب ام وهو) هللا نإ  مالسلا

 , (هلبع ءانقتسالا .زيزع ىرقل

 :ريغب نم انناجا ام ضيئرلا سيئرلا رسفيح نويمؤملا امنإ . امنإ

 .فاكب ملعلا ىبل .ةرخإ

 .ةيصخشلا ابل ١ "سفن سيئرلا رضح ريسأ ام  الإو ام
 اسهالك ناذيملتلا رشح الإ رمش

 .ىفرش

 دبكونلا ررجي ديكوثلا مننمب ناك اذإ لعفلا ديكوت بجي
 بلط ىلع لد اذإ .لاملا يلع لد اذإ - ١ همم مسقل اباوج ءامراضم

 ال / كبجاو نلمون ال , لعفلاو ماللا نيب لصف انإ ١" : لثم اليقتسم انبنم ؛ماللاب

 كبجاو لمهن .ايفتم ناك اذإ "  .ىنحلا نرصتنلا

 : ةلثمأ

 دسار لك بتكبل هللاو ١

 .نآلا

 نما رصشب فرسل 5"
 ليباكتت نل هلئاب - ؟

١”. 



 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 ةيئزج تابيردت

 :هرخآ طبض عم ىلي اميف ( لدب . ديكوت . فطع . تعن ) عباتلا عون نيب

 .عيصف بيطخ اذه.١

 :لقاتشاو نيطخت للاخ

 .ميحرلا نمحرلا هللا مسب " 

 . « الوؤسم هنع ناك كدلوأ لك داؤفلاو رصبلاو عمّسلا نإ .؛

 . 4 ميحلا باتل وه هن 0

 . 6 ميلعلا عيمسلا وه هن هللاب ذعتساف ) .

 اصلا تانئافو نيالا تانؤو نسؤاو تان كلو ديالا ل.
 تافدصتملاو نيقدصنمْلاو تاعشاخلاو نيعشاخلاو تارباصلاو نيرباصلاو تاَفداصلاو

 تاركاذلاو اريثك هللا نيركاذلاو تاظفاحلاو مهجورف نيظفاحلاو تامئاصلاو نيمئاصلاو

 .4 اميظع ارجأو ةرفغم مهل هللا دع

 .هشيج ىف اباطخ ديز دئاقلا ىقلأ 6

 .ديعس ىقيدص فيلات نم اباتك تأرق 4

 .ىضاملا رهشلا هتارق هسفن باتكلا اذه.٠

 ةيروحملا تابيردتلا

 نم عبات لك تحت اطخ عضو (اهدعب امو ؟١ ص) ةيروحملا صوصنلا ىلإ عجرا

 .اهنم لك رخآ طبض عم (لدب  ديكوت . فطع . تعن) عباوتلا



 ىفيظولا وحنلا

 عراضملا لعفلا

0( 

 : مزاج وأ بصان هقبسي مل اذإ عراضملا لعفلا عفري

 معلا اوئوأ نيذلاو مكنم اونمآ نيذلا هللا عقرب ط :لثم ,ةرهاظلا ةمضلاب عفيف.

 :لثم ؛(ءاي وأ واو وأ فلآ ) ةلع فرح هرخآ ناك اذإ ةردقملا ةمضلاب عقرُيو 4« تاجرد

 فلالا ىلع ةمضلا عضو رذعتل ؛ ةردقم ةمضب عوفرم اهنم لكف .ىدهي ءومسي ءىضري

 :لثم ىف ءايلا وأ واولا ىلع تعض ىتم ةمضلا قطن لّقثلو. اههبشي امو ىضري ىف
 .ىدهي ,ومسي

 :هب تقحل عراضم لعف لك ىف (نونلا توبثب انايحأ لاقيو) نونلاب عراضملا عفّريو
 .(نيمهفت) ةبطاخملا ءاي وأ .(نومهفي) ةعامجلا واو وأ .(نامهفي) نينئالا فلآ

0( 

 مال :ىتح يك «نل .نأ :اهنمو ؛:ةبصانلا فرحالا دحأ هقبس اذإ عراضملا بصنيو

 .ةيببسلا ءاف ؛(راكنإلا ىأ) دوحجلا مال ليلعتلا

 .نونلا فذح وأ .(ةردقمو ةرهاظ) ةحتفلا : ع راضملا بصن ةمالعو

 :لثم

 .ساسأ ريغب ءانب عفتري نل

 .(واولا ىلع ةرهاظ ةحتفلا) لطابلا ولعي نل

 .(ءايلا ىلع ةرهاظ ةحتفلا ) ملعلا قح ىضقن نأ ىلإ هللا انقفو

 .(فلالا ىلع ةردقم ةحتفلا ) نيصلخملا ريغ كنع ىضري نل

 («ناقوفتي اهلصا ٠» نوئلا فذح بصنلا ةمالع ) اقوفتي نل نالمهملا

 .(نونلا فذح بصنلا ةمالع) اوقوفتي نل نولمهملا

 :اهثمف ءاهدعب عراضملا بصني ىتلا ىرخالا فرحالا اما

 ١



 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 .اهنيع رقت ىك همأ ىلا هانعجرف : اليكل ؛ىكل .ال ىك ءيك .

 .مكتاف ام ىلع اًوَسأت اليكل .بصضفي ال ىك هبلط ىلإ هتبجأ
 .ناحتمالا ةىجي ىتح دهتجا : ىتح .

 تك ل 5 3

 .ىسفن نع ٌحَورأل رفاسأس :ليلعتلا مال.

 .بذكيل نكي ملو .قرسيل حلاص ناكام :ىفنم نوكب ةقوبسملا ىهو ءدوحجلا مال.

 عرزي مل :اهدعب امل ببس اهلبق ام نأ ةديفملا ىأ .بلط وأ ىفنب ةقوبسملا ةيببسلا ءاف.

 .دصحتف عرزا _دصحيف

0( 

 مل :لثم .نوكسلا نوكت دق مزجلا ةمالعو :مزاج فرح هقبس اذإ عراضملا مزجي
 :ةتعتلا ءانضعا مدخلا رشعم

 اوكرتشي مل بالطلا. ةلحرلا ىف اكرتشي مل نابلاطلا :لثم ءنونلا فذح نوكت دقو
 .ىدتهملا وهف هللا دهي نم :لثم ؛ ١7 ةلعلا فذح نوكت دقو .ةلحرلا ىف

 .ةيندلاب ضرتال

 : نامسقف م راضملا مزجي امامأ

 :فرحأ ةعبرأ وهو .دحاو العف مرِجِي مسق )١(

 .4 دلوي ملو دلي مل »: مل

 .(دعب رمثي مل ىا) لاقتربلا ٌرجش رمثي املا

 اهنال اهب ملعلا درجمل ركذت ةفللا هذهو موزجملا عراضملا رخآ ىف ةلعلا فرح ءاقبإ زيجت ةحيصف ةغل كانه )١(

 رخآ ىف فلالا تيقب ثيح 4 ىشخيمت الو اكرد فخت ال ز : ىلامت لاق . رعشلا ىفو .ميركلا نآرقلا ىف تدرو

 . «فخث- ىلع فطعلا ببسب موزجم هنأ عم ٠ ىشخي ٠ لعقلا

 : ىسبعلا ريهز نب سيق لرق .ىلهاجلا رعشلا ىف درو اممو
 دايز ىنب ْنوُبَل تقآل امي ىمُنَن ءابنالا و كيتأي ملأ

 ١88/١(. يفاولا وحنلا عجار )كتأي مل : سابقلاو .كيثأي, ىف ءاتلا دعب ىتلا ءايلا تيقب ثيح

١ 8 



 ىفيظولا وحنلا
 .هللا ةمحر نم شيت ال : ةيهانلا ال .هّدَح ناسنإ لك مزليل : رمألا مال

 باوج ىناثلا ىمسيو ءطرشلا لعف لوالا لعفلا ىمسي: نيلعف مزجي مسقو (؟)
 : مسقلا اذه نمو ءطرشلا

 .© اماثأ قلي كلذ لعفي نمط :ْنَم .4 دعن اودوعت نإو 8 :نإ

 . ©« هللا دنع هودجم ريغ نم مكسفنأل اومدقت امو ا: ام

 .مايالا هرهظت نطبت امهم :امهم

 .كحراوج حلصت كبلق حلصي ىتم :ىتم

 .كثريس دمحُت كتريرس ْنسحَت نايأ :نايأ

 .اقيفر قلي لاملا وذ بهذي ني :ني
 .كقزر فداصت شمت ىنا :ىْنأ

 .احاجن هللا كل ردقي مقتست امثيح :امثيح

 .كُئيرق نكي نكت امفيك :امفيك

 .هوموتحب سانلا مرتحي ناسنإ ىأ : يأ
 : نأ ظحالاو

 امثيحو ىّنأو نيأو .نامزلل ناياو ىتمو .لقاعلا ريغلامهمو امو . لقاعلل «ْنَم ٠

 .كلذ عيمجل حلصت ئأو . لاحلل امفيكو  ناكملل

١) 



 ةيبرعلا ةفللا تايساسأ ىف

 عراضملا لعملا

 ترعب

 عوف رم

 نونلا توبثب
 نيمهفن  نومهفي  نابهذي

 وضرب . نوعدب

 نونلا فذحي ةرهاظلا ةحئفلاب

 ايعلي نل ةردقملا رأ

 اوبعلب نل مهفي نل

 اوعدي نل وعدي نل

 اومري نل ىمري نل

 اوعسي نل ىض رب نل



 يفبظولا وحنلا

 ةينزج تابيردت

 لك ىف ءانبلا وأ بارعإلا ةمالع نيع مث ةيتآلا ةلثمالا نم ةعراضملا لاعفالا جرختسا

 : اهنم

 م تقود عبس نو املا فتواه دش اهلنا
 .7؟ ةيأ ةرقبلا «نوملعت معنأو ادادنأ هلل اولعجت الف ط .؟

 . 4 ايش نوملعت ال مُكتاَهُمُأ نرطب نم مكجرخأ هللاو ل.

 .نواعتلاو حماستلا ىلإ وعدت نايدآلا :

 .نابضغ تنأو مكحت ال.

 . « كردص كل حرشت ملأ

 .ةربخلا لبق قيدصلاب قثت ال

 .4 توملا مككردي اونوكت امنيأ ط5 .4 هللا ملعب ريَخ نم اولعفت امو

 .دفتست أرقت باتك يأ.١٠

 .هبلق مثآ هنإف اهمتكي نمو ةداهشلا اومتكتالو ,هبر هللا ِقّئْيَلومهّتناما َنمُتؤا ىذلا دؤيلف ١١

 .لام بلاطو ملع بلاط :ناعبشي ال ناموُهُّنم ١7.

 .نولعفت ال ام نولوقت مل.١ *

 .نيلعفت الام نيلوقت تنأ ١6 .4 نايرحت نانيع امهيف 9 ١ غ

 .« تاقدصلا ىبريو ابرلا هللا قحمي ط١

 معن: ءىش ىف دعولا متت نأ درت ملام اذإ ٌنلوقت ال.
 .هيف ركفت ىتح رمأآلا مربت ال5 .قحلا ريغ غبت ال4

 .ءانبالا ةيبرت َنلمِهُت ال ٠"

 ةيروحملا تابيردتلا

 لعف لك تحت اطخ عض مث (اهدعب امو 5١ ص) ةيروحملا صوصنلا ىلإ عجرا
 .هرخآ طبضا مث عراضم

١١ 



 ةيبرعلا ةغللا ثايساسأ ىف

 لعاملا

 مولعملل ىئبم لعف همدقتي عوفرم مسا

 هب فصتارأ لعفلا لعف نم ىلع لدو

 نوكيو

 الوؤم اردصم ارهاظ امسا
 (كداهنجا ىأ) دهتهت نأ ىنرسب بلاطلا حبت

 لعفلاو نأ نم لوؤملا ردصملا :لوقن
 لعاق عقر لحم يف د

 سردلا تمهف

 مكسورد اوركاذ

 ارتتماربف

 كسور ركاذ

 رشتنا لدعلا

 :لثم ءادرفم هعم لعفلا ىقب اعمج وأ ىنثم وأ ادرفم رهاظلا لعافلا ناك اذإ *
 .تابلاطلا ثحجن  بالللا عجن  ناتبلاطلا تحجن تحج  نايلاطلا عجن  هبلاطلا تحجن  بلاطلا حج

 .نحجن تادلاطلا  اوحجت بالطلا  اتحجن ناتبلاطلا احجن نابلاطلا : لوقت كنكل
 .بالطلا اوحجن  نابلاطلا احجن :لقتاالو

 نيحت



 يفيظولا وحنلا
 لعاصلا

 هيف رك وأ هب فصتا وأ لعفلا اذه لعف نم نع لدي وهو ءلعف همدقت مسا لعافلا
 .اعوفرم نوكيو ,لعفلا

 .تاجرد ملعلا اوتوأ نيذلا هللا عفري :لعفلا لعف ىذلا لعافلا لاثمف

 .لعاف (هللا) ةلالجلا ظفل نإ لوقن اذه نمو .عفري ىذلا وه هناحبس هللاف

 . حابصملا افطنا  ْنالف تام :لعفلاب فصتا ىذلا لعافلا لاثمو

 كلذكو .لعفلا اذهب هسفنب مقي مل وهف ؛ توملا وهو هلعفب فصتا لعاف ٌنالفف

 .ءافطنالا اذه وه لعفي ملو ,ءافطنالا وهو هلعفب فصتا لعاف ؛حابصملا»

 .ةرجشلا ترضخا :كلوق اضيأ كلذ لثمو

 ةيئزج تابيردت

 : ةيبارعإلا هتكرح نايب عم ةيلاتلا ةلثمالا ىف لعافلا نيع

 .لالهلا علط.5" 2.4 لطابلا قهزو قحلا ءاج لفو ١

 .ناتفئاطلا تلتتقا .# :دجلا قد دعست

 .فارشالا لزانم قدصلاب لجرلا غلبي.١ .4 نونمؤملا حلفا دق ل د

 .بابسالا هب تعطقت بارسلا هرغ نم /

 .كحاجن ىنرس .

 .نهف كوخأ رع اذإ.4

 .رمسلا ولحيو ءبلقلا لاجم عستيو ؛لاغشالا عطقنت ليللا ىف ١.

 ةيروحملا تابيردتلا

 ,تاينبملا تحت اطخ عنص مث (اهدعب امو 5١ ص) ةيروحملا صوصتنلا ىلإ عجرا

 .اهنم لك رخآ طبض عم لعافلاو ,عباوتلاو ,برعملا عراضملا لعفلاو

 انيذلا



 ةيبرعلا ةغللا تابساسأ ىف

 هب لوعفملا
 ل م

 ىلع رسمك :لثم .ابوصنم نوكيو .لعفلا هيلع عقوأم ىلع لدي مسا هب لوعفملا

 .«رسك ه وهو لعافلا لعف هيلع عقو ثيح هب لوعفم . بوكلا

 .رابخالا ٌةرشن تعمس . حابصملا تاضأ .باتكلا تأرق : كلوق هلثمو

 كلذو ءربخو أدتبم امهلصا نينثا نوكي دقو ؛مدقت امك ادحاو نوكي دق هب لوعفملاو

 در. ريص .ىَفْلأ . دجَو مَع .ىار دع .َلَعَج  مُعَز .بسح لاخ .نظ :ةيتآلا لاعفالا دعب
 .كل اًقيدص يلع تننظ :لثم .ذخّتا كرت

 .كل قيدص ىلع :اذكه ةيمسا ةلمج امهنم َنَوكُن نأ نكمي  ىناثلاو لوألا. نالوعفملاف

 بصنت .تاقباسلا اهتاوخأو .نظ نإ ائلق انه نمو .ربخ قيدصو ؛ادتبم انه ىلع

 .ةريثك لاعفأ دعب كلذو ,ربخلاو أدتبملا امهلصأ سيل نالوعفم ةلمجلا ىف نوكي دقو
 .ٌةزئاج قوفتملا تحنم : لثم ,. حنم  عنم  سبلا  لأس . ىطعأ :اهنم

 حصني ال نإ ارسخ ىناثلاو .ادتبم لوالا لوعقملا لعجت نأ عيطتست ال كنأ ظح ال #

 .كل قيدص ىلع :انلوق حص امك .ةزئاج قوفتملا :كلوق

 حنما . ٌةزئاج قوفتملا حنمن : الثم لوقتف .ةيضاملا ريغ لاعفالا لمع اضيأ ظحال #
 .ةزئاج قوفتملا

 بصني ال ىذلاو ءايدعتم ىمسي هب لوعفملا بصتي ىذلا لعفلا نا :كلذك ظح ال ©

 .سلج .دعق . ماق  جرخ :لثم ءامز ال ىمسي الوعفم
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 ىفيظولا وحنلا
 ةيئزج تابيردت

 : هبصن ةمالع حضوو ؛ةيتآلا لمجلا نم هب لوعفملا جرختسا

 .كءالمز ببحأ .؟ .هابا نبالا مرتحي ١

 .كاخأ رصنا. ؛ .لقاعلا بحاص .؟

 .اوفع هللا تلأس.١  .ربصلا قعلت ىتح دجملا ٌملبت ن4

 .الهس العلا لين بسحت ال4 .اعاجش كاخأ تبسح ./

 .اًئوقمم ربكتملا ىرأ.١ .اًريخ حلصلا ثدجو .9

 .ادوقن لئاسلا تيطعأ ١. " .اليلخ ميهاربإ هللاذختا ١

 .اًراقو ناسنإلا مّلحلا سلي ١. ؛ .ةبيه لجرلا ملعلا وسكي ١.

 .موحللا لكأ ضيرملا بيبطلا عنم 1 ©

 ةيروحملا تايبردتلا

 مث ؛هب لوعفملا تحت اطخ عض مث (اهدعيبامو؟١ ص) ةيروحملا صوصنلا ىلإ عجرا

 .ةيسائملا ةيبارعإلا ةكرحلاب هرخآ طبضا

1 



 ةيبرعلا ةغللا تابساسأ ىف

 لوهمججملل ىنبم ىلإ مولعملل ىنبملا لعُملا ليومتن

١ 

 لوهجملل ىنبم ىلإ ىضاملا لعملا ليوعتن

 .هرخآ لبق ام رسكو هلوأ مض :ةماعلا هتدعاقو

 جرح اهه_جرحد

 ئَفوُك مه افاك

 : تالاح ثالث ةدعاقلا هذه نم ىنثتسيو

 مضب لوهجملل ىنبي هنإف . ثدحت .ملعت ,ملكت :لثم ,ةدئاز ءاتب اءودبم ىضاملا ناك اذإ ١.

 . ثادحُت ,مّلعُت ملكت :لوقتف ,هيناثو هلوأ

 مضب لوهجملل ىنبي هنإف .هنم دافتسا . مهفتسا :لثم لصو ةزمهب اءودبم ناك اذإ ."

 .هنم ديفّتسأ . مهفتسأ :لوقتف .هثلاثو هلوا

 هس عاب :لثم ىف ءاي فلالا تبلق . اهلصأ ناك امهم . فلالاب طسولا لتعم ناك اذإ .؟
 .ميص هه ماص .عيب

 ؟

 لوهمججملل ىتبم ىلإ عراضملا ليومتن

 .هرخآ لبق ام حتفو هلوأ مض : ةماعلا هتدعاقو

 :لثم ءافلأ بلقت اهنإف ءاي وأ اواو رخآلا لبق ام ناك اذإ :ىهو ةدحأو ةلاح ةدعاقلا هذه نم

 . عامي مه عيبي . ماصي مه موصي

 ره



 ىفيظولا وحنلا
 تابيردت

 : ىلي اميف لوهجملل ةيئبملا لاعفالا نيع

 .هرطاخم ملعُت الف :قيرطلا لبق قيفرلا ذخ ١.

 .راجلا مرجب انايحا راجلا ذخّؤُي ."

 .اهيلإ نسحأ نم بح ىلع سوفنلا تلبج ."

 .حابصلا رحّن نع ليللا بيج قش.

 .هب ءاضتسي رونل لوسرلا نإ 5

 يدرجلا ىلع توتساو رمألا يضقو ءاملا ضيغو يعلفأ ءامسم ايو كءام يعلبا ضرأ اي ليف 1

 .«نيلاطلا موقلل ادعب لبقو
 .4 اهلاقثأ ضرألا تجرخأو 0 اهلا ضرألا تلزلز اذإ

 فيك لابجلا ىَلإو 63) تمفر فيك ءامّسلا ىَلإو 09 تقلخ فيك لبإلا ىلإ نورظني الفأ ل
 0 ظ .4 تحطس فيك ضرألا ىلإو 69 تبصُن
 + بارو عا يم رغم صفاء نمل )ماسلا رطب
 .4 رئارتسلا ىلبت موي (5) ردافأ هعمجر اع هن

 .« نميألا داولا ئطاش نم يدون اهانأ ملف ٠.>

 ةيروحملا تابيردتلا

 ةينبملا لاعفالا تحت اطخ عض مث (اهدعب امو 5١ ص) ةيروحملا صوصنلا ىلإ عجرا

 .لوهجملل

 انضو



 ةيبرملا ةغللا تايساسأ ىف

 لوهجملل ىنبم ىلإ لعملا ليومتن

 مراضملا لعفلا ليرحت :

 لوهجملل ينم ىلإ

 فلالاب نيملا لثعم لصر ةزمهب ءودبملا ةدئاز ءاثب هودملا
 اهلصا ناك امهم 2 هكلاثو هلوأ مضي 2 :هيناثو هلوأ مضي

 :ءاي هفلأ بلقت مهفتسأ مهيب مهفتسا ملكت ري ملكت

 عيب سجل عاب ل
 مجم هه ماص
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 ةماعلا ُهَدَعاَمْلا

 ام حتفير هلوأ مضب

 ؛رعخألا لبق

 عنب مج نسبا

 جروحي موه جرحي

 :ةدهاقلا نم ىئكتسيو

 هرشأ لبق ام ناك اذإ

 ءايا وأ اواو

 :افلآ تلق

 ماصيإ ميه مصيب

 عاب م عب



 ىفيظولا وحنلا
 لعاطلا بئان

 .هب لوعفملا هلصأ نوكيو ءلوهجملل ىنبم لعف دعب ىتأي عوفرم مسا

 .سردلا سردملا حرش :لاثم

 .مولعملل ىنبم ضام لعف :حرش

 .ةمضلاب عوفرم لعاف :سردملا

 .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :سردلا

 : انلق لوهجملل ىنبم ىلإ ءحّرش » لعفلا انلوح اذإف
 .(لوهجم هنال لعافلا ىفتخا انه) ُسردلا حرش

 .لوهجملل ىئبم ضام لعف :حِرَش
 .ةمضلاب عوفرم لعاف بئان :سردلا

 امسا ىمسو عفرلا ىهو ةيبارعإلا هتلاح ذخأو لعافلا لحم هب لوعفملا لح اذكهو
 قوفتملا رظانلا حنم :لثم ؟ نالوعفم ةلمجلا ىف ناكول اذام .لعافلا بئان وه اًديدج

 .ناث هب لوعفم :ةزئاج .لوأ هب لوعفم :قوفتلا .ٌةزئاج

 .ٌةزئاج ٌقوفتملا َحنُم :انلق لوهجملل حنُم لعفلا انينب اذإف

 .هب لوعفم :ةّرئاج . ةمضلاب عوفرم لعاف بئان : قوفتملا

 :ةلظوحلم

 بئان» مساب ايمستم ةيبارعإلا هتكرح ذخأيف لعافلا نع بوني هب لوعفملا نأ انفرع
 :اضيأ هنع بوني دقو . .هلعافلا

 .(اًرهاب الافتحا سانلا لافتحا :اهلصأ) رهاب ٌلافتحا لفتحا :ردصملا ١.

 .(اًدحاو اموي تمص :اهلصا) دحاو موي ميص : فرظلا ."

 .(ديعلا ةليل تروس :اهلصأ) ديعلا ليل تره
  لعاف بئان عفر لحم ىف رورجملاو راجلا) ركنم ىلع تكسي ال :رورجملاو راجلا ."

 .(ركنم ىلع ْنمؤملا تكسي ال :ةلمجلا لصأو

 نرخ



 ةيبرعلا ةغللا تابساسأ ىف

 لعاملا نع بوثي ام

 امزال لعفلا ناك اذإ ايدعتم لعفلا ناك اذإ

 لوألا هب لرعفملا هب لوعمملا
0 0 7 7 

 ةزئاج قوفتملا حنم سردلا حرش
 اهلصأ اهلصأ

 ةزئاج قوفتملا سردملا حم نضرتللا سرتملا حرش

 رددصملا فرظلا رورجملاو راجلا
 مق هد 27 7

 ءالقعلا ريس ربس ديحاو موي ميص ركدم ىلع تكسب ال

 (لعاف بئان عفر لحم ىف رررجملاو راجلا)

 1غ



 ىفيظولا وحنلا

 امئاد لوهجملل ىثبملا ةروص ىلع لاعفأ
 ىنع: اهنم ءامئاد لوهجملل ىنبملا ةروص ىلع لاعفا ةدع ةيبرعلا ةغللا ىف تدرو

 مُع . هلقع ّنِج . لسلاب بيصأ ىأ لس .ىمحلاب بيصأ ىأ مح . اهب متها ىأ كتجاحب نالف

 . ريغت ىأ هنول ٌعقّماريحتو شهد ىأ هدش . يشُع ىأ هيلع معا بجتحا ىأ لالهلا
 يبرم

 .ىفوُت .رضّتحا دهشتسا 9

 هلزهو ؛لزه :لثم ؛مولعملل ةينبم ىتات ام اردانو ابلاغ لوهجملل ةينبم لاعفأ كانهو
 .هّنيد ْذَخْوُت ملو هب راكي مل ىأ ,همد لط هللا ُهَكَعَو .كعو .هللا ُهمَكَّرو مكر .ضرملا

 ىنرم» بيردت

 :اهنم لك رخآ طبض عم ,ةيتآلا لمجلا ىف هب لوعفملاو .لعافلا بئانو :لعافلا نيع

 .نالئاسلا بيجأ ١.

 .قورسملا رهظ ناصللا مصاخت اذإ ."

 .فارشالا بتارم قدصلاب لجرلا غلبي ."

 .ىنامالاب تاياغلا كَّردُت ال.:

 .هبونذ ترّمَك هؤايح لق نم .5
 .حيحصلا اههجو ىلع ةلأسملا تمهُف ١

 .كوف ضف ال.

 . « افيعض ناسنإلا قلخو 2

 ةيروحملا تابيردتلا

 «لعافلا بئاث تحت اطخ عضو (اهدعب امو 5اؤ صر ةيروصملا تابيردتلا ىلإ عجرا

 ,رمالا مزل اذإ ءرخآلا طبض عم هب لوعفملاو



 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 ربخلاو أدتبملا

 :لثم ةديفم ةلمج امهثم فلأتت نامسا رمخلاو أدتبملا

 .نوبوبحم نوبذهملا نايلاع ناءانبلا  كلملا ساسأ لدعلا

 .ةيمسا ةلمج ربخلاو ادتبملا نم ةنوكملا ةلمجلا ىمستو

 : لثم .ةيمسا وأ ةيلعف ةلمج ربخلا عقي دقو

 .( ربخ عفر لحم ىف « هرثأ نسحي» ةلمج) هرثأ ْنَسَحَي لدعلا

 ىف هربخو ىناثلا |دتبملا ىلع لمتشتو ,«ميخو هعترم» ةلمج ) ميخو هعترم ملظلا

 ( ملظلا وهو .لوألا |دتبملا ربخ عفر لحم

 : لثم .ةلمج هبش ربخلا عقي دق امك

 ثحت نجلا ( ربخ عفر لحم ىف رورجمو راج «ناميإلا نم» ) ناميإلا نم ةفاظنلا
 .( ربخ عقر لحم ىف هيلإ فاضمو فرظ «مادقأ تحت» ) تاهمالا مادقأ

 .هب ربخملا وه ربخلاو هنع ربخملا وه أدتبملا نا :ظحال ©

 : ربخلا ميدقت بوجو

 : ىلي ام ربخلا ميدقت اهيف بجي ىتلا عضاوملا نم

 لصفلا ىف .فيض ىدنع :لثم .ارورجمو اراج وأ ؛افرظ ربخلاو ةركن ادتبملا نوكي نأ ١
 . بالط

 حاتتفا ىتم ؟ باتكلا نيا :لثم .ماهفتسالا ءامسأك مالكلا ةرادص هل ربخلا نوكي نأ.”
 .مدقم ربخ فوذحمب قلعتم فرظ ماهفتسا مسا امهنم لك ىتمو نيأف ؟ عنصملا

 مكموص :ريدقتلاو ادتبم ردصم ليرات ىف لعفلاو نا. ف # مكل اربخ اومرصت نأو ط> :لثم ىرخا روص ادتبملل ©

 نا اضيأ أدتبملا روص نمو .ىوقتلل برقا مكوفع ريدقتلاو 4 ىوفنلل برفأ ارفعت نأو 8 :ىلاعت هلوقو .مكل ريخ
 ليوأت ىف انه عمستف .هارت نأ نم ريخ ىديعملاب عمست : لثم ةيردصملا (نأ) هعم ردقملا لعفلا نم نوكي
 .هارت نأ نم ريخ هب ممست نأ ىأ ةردقم ( نأ ) ( عمست) لعفلا لبق . ريخ كعامس : ريدقتلاو .ادئبم ردصم

 آدتبم بسحو .دَئاَر رج فرح انه ءابلاف .مهرد كيسحب :لثم .دئارلا رجلا فرحب لصتا ام كلذك هررص نمو

 رج فرح همدقت ادتبم انه قلاخ « مكقزري هللا ريغ قلا نم له ] : ىلاعت هلوق هنمو .ةردقملا ةمضلاب عوفرم
 .مكقزري ةلمج ادتبما ربخو .هيلإ فامضمو !دتبملل ةفص :هللا ربغ .(نم) وهو دئاز
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 يفيظولا وحنلا
 ىنزج بيردت

 : ىلي امم ربخلاو ادتبملا جارختسا

 .مدن هرخآ بضغلا ١.

 .قدصلا ىف ةاجنلا ."

 .نورضاح نيلماعلا لك."

 .ةعامجلا عم هللا دي .؛

 .بدآلاو لضفلاب فرشلا.4

 .أدصي ال بهذلا 5

 .ملق ةدضنملا ىلع ./

 .هفذح دعب لعافلا لحم لح مسا لعافلا بئان .6

 .ةديفم ةلمج امهنم فلأتت نامسا ربخلاو أدتبملا.4

 .نايوتسم نارمألا.٠

 اهتاوحأو ناك
 ىيناشلا بصنتو ؛اهمسا ىمسيو لوألا عفرتف ؛ربخلاو |دتبملا ىلع :ناكد لخدت

 امك ةلمج وأ ةلمج هبش اهريخ نوكي دقو . ٌةيفاص ءامسلا تناك :لثم ءاهربخ ىمسيو

 .لاز ام . سيل  راص . لظ  حبصأ :لمعلا ىف «ناك» لثمو .أدتبملا ربخ نع ثيدحلا انب رم

 ١7( ءادام
 ' مان

 .ئتف ام .كفنا ام .حرب ام ؛تاب . ىسمأ .ىحسفأ :ناك تاوخأ ةيقب )١(
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 ةيبرملا ةفللا تايساسأ ىف

 ىترج بيرد

 طنبلاب بوتكملا طبض عم اهمامأ بوتكللا صقانلا لعفلا ىلي امم ةلمج لك ىلع لخدأ
 : ةيلصأ هبارعإ ةمالع تناك نإ دوسالا

 .(سيل) نايأر رمألا ىف١

 .(لازام) ريش سانلا يف ."

 .(ناك) رجاهم كوخأ'"

 .(راص) قيم تقولا 4

 .( حبيصأ) كلملا ساسأ لدعلا 5

 .(لظ) راهنلا لاوط حوتفم قيرطلا ١

 )١(: «ناك. لوح دئاوف

 .ثدح وأ لصح ىنعمب نوكت نيح كلذو .لعاف اهدعب ام برعيف ,ةماث «ناك» ىتأت دق-١

 .(لعاف رونلا) .رونلا ناكف سمشلا تقرشأ :لثم

 هذه ىف لمع اهل سيل ذإ ؛ ربخ الو مسا الو لعاف اهل نوكي الف ,ةدئاز ىتأت دقو."

 نإو ؛اهنع ينغتسي نأ نكمي مالكلا نأ حضاوو .هثيدح بيطأ ناك ام :كلوقك .ةلاحلا
 .ديكأتلا ديفت تناك

 :مزجلا ةلاح ىف «نوكي ٠ نم نونلا فذح زاوج ."

 .ارضاح كأ مل وأ .ارضاح ّنكأ مل :لوقت

 ...ىذلا كأ مل وأ ,فورعملا ركني ىذلا نكا مل :لوقتو

 مل هنأب ىحوي :لشم ,لصتم ريمض اهدعب ءاج اذإ نونلا هذه فذح عئتميو
 نم نوثلا فذح نكمي ال هنأ حضاوو .هب دعسن فوسف ُهْنُكي مل نإف ,كلذ لعفي
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 )١( يفاولا اوحنلا ١/)91/5.545. 388 .
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 يفيظولا وحنلا

 ةيراقملا لاعفأ

 امسا اهدعب ىذلا مسالا عفرت ثيح .ناك تاوخأ نم ىهو .برَك .كشوأ. داك :ىهو

 .اهمسا دعب ىتأي ىذلا لعفلا ثودح بارتقا ديفت اهنال ' ةبراقملا لاعفأب تيمس دقو .اهل
 .لدتعي وجلا برك. دوعي رفاسملا داك . رطمت نأ ءامسلا تكشول :كلوق لثم نم

 .لعفلا ةيعراضم ةيلعف ةلمج ةبراقملا لاعفأ ربخ نا امهلوأ

 ؛كشوأ عم ةيردصملا «ْنأ,ب اقوبسم نوكي ربخلا ةلمج ىف عراضملا نأ .رخآلاو

 نم «كشوأ» ربخ درجتيف سكعلا اليلق زوجيو .«برك»و هداك» عم اهب قوبسم ريغو

 .ءبرك» و «داك» ربخ اهب نرتقيو «نأ»

 :ناتظوحلم

 .داك وأ باصأ ىّنأَت نم :لثم ,ملع نإ ربخلا فذح زوجي ١.

 رطلا داكي . طقسي نأ رطملا كشوب :لثم ,.ءداك ٠و «كشوأ» نم ع راضملا اضيأ لمعتسي ."

 ءاجرلا لاعفأ

 ةلمجلا نم لعجتو ءاهل امسا اهدعب ام عفرتف ءناك لمع ىرخالا ىه لمعت لاعفأ ىهو
 .بصن لحم ىف اهل اربخ اهدعب ىتلا ةيلعفلا

 ءىش قيقحت ىف لمألاو ءاجرلا اهانغم ىف ديفت اهنال .ءاجرلا لاعفأب تيمس دقو

 ىسع :كلوقك ,ليلق وهو ءاهب قبسي الآ ءىسع» ربخ ىف زوجي نكلو .«ْنأ» ب ةقوبسم

 : رعاشلا لوقكو .موديءاجرلا

 بيرق جرف هَءارو نوكي هيف تيسمأ ىذلا بركلا ىسع

 .«قلولخا» و «ىرح» نم الامعتسا رثكا «ىسع» نأ ظح الت كلعلو



 ' ةيبرعلا ةفللا تايساسأ ىف

 عورشلا لاعشأ

 لثم .هيف عورشلا ىأ ؛ملكتلا نمز ىف لعفلا ادتبا ىنعم ديفت اهنال كلذب تيمس دقو
 طبضي مكحلا ذخأو ؛هناكم ىف فقي مهنم لك عرشو بعلملا ضرأ نوبعاللا لزن :كلوق

 ىهو .به .ادب  ادتبا.قفط  لعج .اشنأ .ذخأ .عرش :لاعفالا هذه رهشأ نمو
 لحم يفاهربخ ةلمج لعجتو ,اهلامسا أدتبملا عفرت :ناك تاوخأ نم ةبراقملا لاعفأك

 : بص

 ةيلعف هلمج اهربخ نوكي نأ نم دبال عورشلا لاعفأ نم قبس امم لعف لك نوكي ىكلو
 .اهمسا ىلع ربخلا ةلمج مدقتت نأ زوجي الو .«نأ» ب ةقوبسم ريغ ,لعفلا ةعراضم

 ذخأ :تلق نإ امأ .عورشلا لاعفأ نم «ذخأ» لعفلا نكي مل .هباتك بلاطلا ذخأ : تلق نإف

 .«ذخأ» عورشلا لعفل اربخ بصن لحم

 :ناتظوحلم

 لكلا ةيمست باب نم «ةبراقملا لاعفأ» اهلك ىمست :عورشلاو :ءاجرلاو ,ةبراقملا لاعفأ- ١

 .هزجلا مساب

 نأ كش وأ :لثم :ناك لمع لمعت ال مث نمو .ةمات لاعفالا هذه ضعب لمعتست دق - ”

 .هباتك ذيملتلا ذخأ  ديز بهذي
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 يفبظولا وحنلا

 اهتاوخأو نإ

 يناثلا عفرتو .اهمسا ىمسميو لوألا بصنتف .ربخلاو !دتبللا ىلع ( نإ) لخدت

 لثمو .ةلمج وأ ةلمج هبش اهربخ نوكي دقو .ةيفاص ءامسلا نإ :لثم .اهربخ ىمسيو
 .سنجلل ةيفاثلا ال ,لعل تيل ؛ ناك , نأ :لمعلا ىف ( نإ)

 ىئرج بيردت

 :امات اطبض ةلمجلا طبض عم ىلي امم ةلمج لك ىلع اهتاوخأ ىدحإ وأ نإ لخدأ
 .ناتصلخم ناتييبطلا ." .ناصلخم ناقيدصلا ١.

 .ةمالسلا ىنأتلا ىف.؛ ' ,ناتيلاع ناتنذئملا ؟

 .ةايح صاصّقلا ىف ١ .دومحم عضاوتلا 4

 .رسي رسعلا عم . ربع ةايحلا ىف.

 .ةنطف كيف ٠. .ةريثك تالكشم كانه 8

 ةيروعحملا تابيردتلا

 نايب عم اهتاوخأو نإمسا تحت اطخ عض مث (اهدعبامو 5١ ص) ةيروحملا صوصنلا ىلإ عجرا
 .ةيبارعإلا هتمالع

 ( هيف لوعمملا ىمسيو) فرظلا

 : نايبل ركذي مسا فرظلا

 .اهابص ةعماجلا ىلإ تبهذ :لثم ,لعفلا نمز ١

 .ينبملا مامأ تفقو :لثم ,لعفلا ناكم ."

 :لثم ؛ءفرظلا لخاد ثدحلا عقو ىأ «'ىف» ىنعم ناكملاو نامزلا مسا نمضتي نأ دب الو

 .ءاَنمزد ىف ثدح انه ءاعدد لعفلاف .اليوط اًنمز هموق حوناعد

 .«مامأ » وه هنيعب ناكم ىف ثدح «فقو» لعفلاف .ىنبملا مامأ تفقو

 :تاظوحنتم

 ءاذمأ ,ةعاس , اموي ؛ةنس ,اًنمز :وحن ةيفرظلا ىلع بصنلل ةحلاص نامزلا ءامسأ لك.١

 5 .ا رهظ ءارجف .ةلبل .اعوبسأ ,ارصع :ةبقح
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 ةيبرعلا ةغللا تايسامأ ىف

 .تاهجلا ءامساك تامسهبملا الإ ناكملا ءامسأ نم ةيفرظلا ىلع بصنلل حلصي ال."

 ؛ ةروصحم دودح الو ةروص هل سيلام وه ناكملا ءامسأ نم تامهبملاب دوصقملاو

 امهل رادلاو دجسملا نأ رابتعا ىلع رادلا ثدعق الو .دجسملا ٌتيلص :لاقي ال اذلو

 نم لك نوكيو .رادلا ىف تدعقو ءدجسملا ىف ثيلص :لاقي اذلو .ةروصحم ٌدودح
 ْ وعلا فرحي ارووهفرادلا و هوحسملا»ةاكلأ ىقنما

 .لعاف بئان وأ ءالعاف وأ ءاًربخ وأ ,ًادتبم وأ ,هب الوعفم :ناكملاو نامزلا مسا ناك اذإ ."

 : لثم .اًفرظ ذئنيح ىمسي ال هنإف

 .بحأ لعفلل هب لوعفم :مويو سلجم نم لكف) كئاقل موي بحأ .ملعلا سلجم بحأ

 .( ربخ ةيناثلاو ءادتبم ىلوالا «موي» ةملكف ) .كرابم موي ديعلا موي -

 .(لعاف انه موي) .ديعلا موي ءاج

 .(لعاف بئان انه موي) ديعلا موي ماصي ال -
 : هنع بونيو اًنايحأ فرظلا فذحي . ؛

 :كلوق ىف (اليوط) نإ لاقي اذلو ؛ اليوط اًّنقو تمص ىأ .اليوط ثمص :فصولا (1)
 .ةبوصنم ىهو ؛نامزلا فرظ نع ةبئان «اليوط تمص»

 .سمشلا قورش تقو ىأ .سمشلا قورش ترفاس : ردصملا (ب)

 .تاعاس ثالث ترس :ددعلا (ج)

 .ليللا َلُك ثرهس : ةيلُك ىلع لدام (د)
 .نايحالا ضعب هارأ : ةيثزج ىلع لدام (ه)

 .(اهدعب ام ىلإ فضت مل ىأ) ةفاضإلا نع ٌتْعطُق اذإ مضلا ىلع فورظلا ضعب ىنبُت .4

 .لع نم ليسلا هطح . دعب نمو لبق نم رمالا هلل : لثم
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 ىفيظولا وحنلا
 ىئزج بيردت

 : اهرخآ طبض عم ىلي امم ناكملاو نامزلا فورظ جرختسا

 .تاونس ثالث ةيردنكسإلا ىف تثكم ١ .ةنس ةرهاقلا ىف تثكم ١

 .ىئالمز نيب سلجأ.؛ .ءاعبرألا ةليل ىخأ روزأ ."

 .ةرجشلا قوف روفصعلا.1 | .ًاليم ترس.4

 زييمتلا

 ةسمخ ثيرتشا» :تلق اذإف .( هحيضوتل ىأ) هلبق ام ماهبإ نايبل ةركن مسا وه

 ةسمخ» تلق نإف .ثيرتشا اذام عماسلا مهفي.ال ذإ ءاضماغ امهبم مالكلا ناك ءرشع

 نيعتي مل «كنم رثكا انأ» :تلق اذإ كلذكو احضاو مالكلا حبصأو ماهبإلا ىفتنا هاباتك رشع

 .دارملا نيعت هالام كنم رثكأ انأ» : تلق نإف .كدارم

 :ناعون زييمتلاو .زييمت نيقباسلا نيلاثملا ىف ءالام» ةملكو ءاباتكم ةملك نإ لوقن اذلو
 :ظوحلمو :ظوفلم

 , ليكلاو .ةحاسملا :ىهو ريداقملا دعب عقي . تاذلا ماهبإل نيبملا وأ. ظوفلملا زييمتلاف
 .ددعلاو ؛نزولاو

 : ةلثمأ

 .( ةحاسم مسا نادف) انطق اًنادف تعرز *

 .(ليك مسا بدرإ) احمق ابدرإ تيرتشا #

 .(نزو مسا وليك) اركس وليك تيرتشا ©
 ىلإ ١١ نم دادعالا نأ ظحال .ددع مسا ّرشع ةسمخ ) اًباتك ّرشع ةسمخ تيرتشا »©

 .بتك ةثالث تيرتشا :لثم ءارورجم نوكي كلذ ادع امو ءاًبوصنم اهزييمت نوكي 9

 .(باتك ةثم ىدنعو

 :نوكيو ؛كلذ ريغ ىفف ظوحللملا زيمتلا امأ

 .أدتبم : ىلام .كنم ٌرثكا ىلام ىأ .الام كنم رثكأ انأ :لثم ,دتبملا نع الؤحم ١
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 ةيبرملا ةغللا تابساسأ ىف

 بيش لعتشاو :ىأ 4 ابيش سأرلا لعتشاو ا :ىلاعت هلوق لثم ,لعافلا نع الَوَحَم "
 .لعاف :بيش .ساأرلا

 نويع انرجفو : ىأ «انويع ضرألا انرجفو آل :ىلاعت هلوق لثم .هب لوعفملا نع الوحم."
 .هب لوعفم ٠ نويع» .ضرالا

 : نأ ظح ال

 دادعالا نم ابوصنم نوكي ذإ؛صاخ عضو هلف ددعلا امأ ءاًمثاد ابوصنم نوكي زييمتلا ١

 ” نم دادعألا دعب هيلإ فاضم هنأ ىلع ارورجم نوكيو .انركذ . امك 55 ىلإ ١١ دعب

 .نويلمو .فلأو :ةثم :دعب و١ ٠ ىلإ .

 تيرتشا :لوقتف .اظوفلم ناك ىتم رورجم ىلإ بوصنملا زييمتلا ليوحت انايحأ زوجي -"
 .ًارييمت ىلوالا ةلمجلا ىف «اًنطق» برعتو .نّطُق نادف تيرتشاوا .اًئطق اًنادف

 .ارورجم هيلإ افاضم ةيناثلا ةلمجلا ىف « نطق» برعتو

 يثرج بيردت

 :ىلي امم ةيبارعإلا هتكرح نيبو زييمتلا جرختسا

 .4 ابكوك رشع دحأ تيأر ىنإ ١
 .ابصق اًنادف تعرز ."

 .اًساحُت لطر نم ةميق عفرأ ابهذ مارج

 .ةدئاف اهرثكأو ةدئاع اهلجعأ لامعالا ربخ . ؛

 .ايأر اهذفنأو ؛اسح اهفطلأو العف اهلمكأو ,اجازم تاناويحلا لدعأ ناسن إلا 4

 ةيروحملا تابيردتلا

 .ةيبارعإلا هتكرح انيبم زييمتلا جرختساو 5١ ص ةيروحملا صوصنلا ىلإ عجرا
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 يفيظولا وحنلا
 لاحلا

 :نايبل ركذُي مسا لاحلا
 وهو لعافلا ةئيه نيبت اًفقاو ةملكف .ضيرملا افقاو بيبطلا صحف :لثم ,لعافلا ةئيش.١

 ال - اميرك تم وأ اًريزع شع .اًريبك داس اًريغص بلاطلا دهتجا اذإ: انلوق كلذ لثمو
 . اًربدم وُدَعلا ىَلَو . اًهَرَم ضرالا ىف شمت

 ةئيه نيبت انه هافقاو» ةملكف . اًفقاو ضيرملا بيبطلا صحف :لثم ؛هب لوعفملا ةئيه ."

 .الاح برعت اذلو ؛ضيرملا وهو هب لوعفملا

 : انلوفآ كلذ لثمو

 . اراح ٌماعطلا لكاتال . اجئله رّحبلا بكرتال

 . اهراب ًءاملا تبرش . ايبص مكحلا هانيتآو

 ؛ تاظوحلم

 ١- ةيلعف وا ةيمسا ةلمج تسيل ىا ؛ ةدرفم لاحلا , اهانركذ ىتلا ةلثمالا لك ىف .

 لثم ةلمجلا لاحلاف : ١ لوقن اذلو . 4 نورساخل اذإ انإ ةبصع نحنو بئذلا هلكأ نثل :

 .لاح بصن لحم ىف ةيمسالا ةلمجلاو . ربخ : ةبصع . أدتبم : نحن . لاحلا واو : واولا

 رتتسم ريمض لعافلاو . عراضم لعف : وعدي . حالفلا ىلإ وعدي َنيدلا تفرع : كلذكو

 ٠ لاح بصن لحم ىف ةيلعفلا ةلمجلاو . وه هريدقت

 . لاوحأ فراعملا ٌدعبو ؛ تاقص تاركنلا دعب لمجلا ."

 .اًملق وأ اًقطن بَوَصُي ال هب مّلعلا نال ىفيظولا وحنلا راطإ ىف لخدي ال ةلمجلا لاحلا .؟
 اًفاضم برعي اهب لصتملا ريمضلاو ؛ لاح اهنأ ىلع ةبوصنم امئاد ىتأت «هدحو» ةملك .؛

 . اهم .ةبطاق  ىدارف .اًرط  ةتغب : اهلثمو . هيلإ

 .لوالاف لوالا اولخدا : وحن :«لأ» ب اقرعم لاحلا ىتأي دق . 6

 .ملع هدحو دمحم :لثم ؛ربخلاو أدتبملا نيب لاحلا عقي دق.”
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 ةببرعلا ةغللا تايماسأ ىف

 لاحلا
 هب لوعفملا وأ لعافلا ةئيه نيبتو ةبوصنم ةركن فصو

 هسيسس ايس سس
 : لثم ؛هب لوعفملا ةئيه نيبن لثم لعافلا ةثيه نيبن
 افا م - ضيرملا - بيبطلا صحف ضيرملا - اًمقاو  بيبطلا صحف

 عاق : بيبطلا لعاف : بيطلا

 هب لرهغم : ضيرملا لايح !افقاو

 لاح !افئاو هب لوعقم ! ضبرملا

 نوكي لاحلاو

 ف

 ؟درغفم

 اًقئار ضيرملا بيبطلا صحف

 نيفقاو صضضيرملا بيبطلا صحن

 صضفيرملا اًققاو بيبطلا صحف

 هقرفت نه قثر دقو بلاطلا ركاذي قوفتلا نم لاو وهر بلاطلا ركاذي

 هيلإ فاضمو فرظ روربججمو راج

 ةرجشلا قرف درغي روفصملا صاالعتإب جاو ىدون
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 يفيظولا وحنلا
 ىنزج بيردت

 : هرخآ طبض عم ىلي امم لاحلا جرختسا

 .« ايوس ارشب اهل لثمتف 8.؟ . الماك ردبلا رهظ ١.

 .ةيذؤم ةديدش سمشلاو ,راض اسراق دربلا ؟ . الماك رهشلا تمص."

 . ادرف ادرف اولخدا.1 . البقم كقيدص اذه .0

 . ةأجف ىقيدص ىنراز. . لوالاف لوألا اولخدا ./

 ؟ناضمر ىفارطفمأ.١٠ ؟سمشلا تقرشأ دقو امئانأ 4

 قلطملا لوعفملا

 : ابلاغ هلعف دعب ركذي بوصنم ردصم قلطملا لوعفملا

 . اميطحت ةنيفسلا توحلا مطح : لثم ؛ هديكوتل ١

 . انيبم الالض لض : لثم . هعون نايبل .؟

 . ةدحاو قد سرجلا قد : لثم , هددع نايبل ."

 ؛ةحتفلاب بوصنم قلطم لوعفم :امودق .اًكرابم اًمودق : لثم ىف .هلعف فذحي دقو
 موو

 اًنعب .موقلل اسؤب .ةعاطو اعمس اًثيئه .اًركشو ادمح هلثمو . اًكرابم امودق تمدق ريدقتلاو

 .ذاعم ٌناحبس .ايجع .ةحارص .!اًربص .اقه ىخأ تنا نئاخلل اقحس .ملاظلل اسعت .بناكلل

 ؛ قلطملا لوعفملا نع بوني دقو

 ١ قلطملا لوعفملا نع ةبئان : انه الذج .احرف تحرف ىأ .الذج تحرف : هفدارم .

 "  اًريثك اًركذ : ىأ . اريثك هللا اوركذأ : هتفص .

 "  لوقلا كلذ لاق : هيلإ ةراشإلا .

 . ىرقهقلا مجر : هنم عون ىلع لديام. ؛

 . نيترم سرجلا قد : هددع ىلع لديام .4
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 ةيبرعلا ةفللا تابساسأ ىف

 . اطوس هتبرض : هتلآ ىلع لديام 1

 .رثأتلا صعب ترثأت . © ليملا لك اوليمت الف ١ : ردصملا ىلإ نيفاضم ضعب ىأ لك ظفل ./

 ىنزج بيردت

 : ىلي امم هبئان ىأ قلطملا لوعفملا جرختسا

 . اًمامتإ لمعلا تممتأ ." . اًيعس لمعلا ىلإ ىعسأ.١

 . موي لك ةدحاو ةرود ضرالا رودت . ؛ . ناسحإلا لك هيلإ تنسحأ -'"

 . نيترم رصم صاعلا نب ورم ىلو.

 . © ةدلج نينامث مهو دلجاف

 . قحلا نوركني موقل ابجع .

 . « نيملاظلا مرقلل ادعب ليقو >4

 . اديدس الوق لق.

 . ءالقعلا ريس رس ٠

 (هل : وأ) هلجأل بوعقملا

 ءاقبتسا ىليمز تاوفه نع ىّضاغتأ لثم , هببس نايبل لعفلا دعب ركذي بوصنم مسا
 . هتناما يف قث ميهاربإ ترتخا هل امارتحا ىذاتسال تفقو  هتدومل

 : هيف ماهفتسالا ةادآ لاؤسل اًباوج نوكي نال حلصي قبس امم لاثم لك

 : لوقتف . ببسلا نع هب لأسي امم امهوحن وأ ء ام وأ . اذامل

 . هتدومل ماقبتسا : باوجلا ؟كليمز تاوفه نع ىضافتت اذامل

 . هل امارتثحا : باوجلا ؟كذاتسال تفقو اذامل

 . هتنامأ ىف ٌةقث : باوجلا ؛؟ميهاربإ ترتخا اذامل
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 ىفيظولا.وحنلا

 ىئرج بيردت

 : ةيبارعإلا هتكرح نايب عم ىلي امم هلجأل لوعفملا جرختسا

 . هلضفل ةاعارم هتوعد تبجأ.١

 . هتاضرم ىف ايعس هترز.."

 . دجملل اًبلط دهتجأ ."

 . ةفرعملل ابح ملعتأ

 . # اعمطو افوخ مهبر نرعدي ط .5

 . « نيملاعلل ةمححر الإ كانلسرأ امو 1

 . هللا ةاضرم ءاغتبا تقدصت ./

 ةهيروحملا تابيردتلا

 اهيف ىقب ام تحت اطخ عض مث (اهدعب امو ١ صر ةيروحملا صوصنلا ىلإ عجرأ

 . ةيبارعإلا اهتكرح نايب عم تابوصنملا نم

 ةسمشلا ءامسألا

 ةدرفم نوكت نأ طرشب) وذ أ .با: ةثالث ةسمخلا ءامسالا نم هلامعتسا رثكيام

 .(ملكتملا ءاي ريغ ىلإ ةفاضمو

 هذهو  ميملاب -همَفد لامعتسا عيشي امنإو لامعتسالا ىف ناردانف ءوفو ,محامأ

 :كلذ لاثم .ءايلاب رجتو .فلالاب بصنتو «واولاب عفرُت ىتلا ةسمخلا ءامسالا نم تسيل

 . (هيلإ فاضم رج لحم ىف فاكلاو « واولاب عوفرم لعاف : وبأ) كوبأ ءاج

 . (هيلإ فاضم رج لحم ىف فاكلاو فلالاب بوصنم هب لوعفم : ابأ) كابأ تيأر

 . (ءايلا رجلا ةمالعو ءابلاب رورجم : ىبأ) كيباب تررم

 . مامت ىبأ  مامت ابأ مامت وبأ : اضيأ لوقتو
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 ةببرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 لعاف اهنإ انه لوقن اذلو !ةسمخلا ءامسالا نم :ءابآ» نوكت ال . ذيمالتلا ءابآ ءاج : تلق

 تسيل اهنال ؛ةمضلاب عوفرم لعاف انه «بأ» نإف ذيمالتلا ءابآ نم بأ ءاج تلق ولو

 . ةفاضم

 ملكتملا ءايب هلاصتال ةردقم ةمضب ع د عوفرم لعاف انه «بأ» نإف . ىبأ هاج : تلق ولو

 . اهلبق ام رسك تضتقا ىتلا

 فلالا_واولا) ةيعرفلا تامالعلاب ةسمخلا ءامسالا نم مسا ىا بارعإ طرش نإ:لوقن اذل
 .ريمض وأ رهاظ مسا ىلإ افاضم ىأ ,ملكتملا ءاي ريغ ىلإ افاضمو ادرفم:نوكي نأ (ءايلا

 .(رجلا ةلاح ىف) نالف ىبأ -(بصنلا ' ةلاح ىف) نالف ابآ-(مفرلا ةلاح ىف) نالف وبأ :لوقت

 .هوبأ . نكوبا مكوبأ  امُكوبأ . كوبأ : لوقتف عفرلا ةلاح ىف ريمضلا ىلإ فيضتو

 ءاتونأ# نفونإ : امتنا

 .انابأ .نهابأ .مهابأ ؛امهابأ ءاهابأ .نابآ .نكابأ :مكابأ .امكابا ؛كابأ :بصنلا ةلاح ىفو

 1 انيبأ .مهيبأ ءامهيبأ ءاهيبأ :هيبأ :نكيبأ :مكيبا ءامكيبأ :كيبأ : رجلا ةلاح ىفو

 . (بحاص ىنعمب) وذ , كوخأ : كلذ ىلع سقو

 . رج ةلأح ىف وهف ةرسك ناك نإو . بصن ةلاح ىف وهف ةحتف ناك نإو

 ىلع اهكرتب ىأ ةياكحلا ىلع ةرصاعملا مالعألا ءامسأ ءانب لضفي : )2 ةظوهحلم

 وبأ روتكدلا ءاج : تلقل . هركب وبأ» همسا ارصاعم اصخش نآ ولف . ةروهشملا اهتروص

 . ركب وبأ روتكدلاب تررم ركب ىبأ روتكدلا تيآر ركب

 . 5٠١( ص باتكلا اذه ىف مالعالا ءامسا ةياكح عجار)

 ىترج بيردت

 : ةيبارعإلا هتمالع انيبم ىلي اميف (طنبلا) دوسألا طخلاب بوتكملا برعأ

 . ريبك خيش انوبا ." . كتوخإ نيب ىخأ سلج..١
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 يفيظولا وحنلا

 . نيريثك ىلع لضف ين كنإ. ؛ . هيخأ عم كوخأ سلج ."

 . مجارلا لقعلا اذ رواش ١. . هلقعب ميعنلا ىف ىقشب لقعلا س5

 فرصلا نم عونمملا

 ( نيونتلا نمو ةرسكلاب رجلا نم عونمملا)

 اًقطن ةيبرعلاب قطنلا نونسحي ال نوريثك»: لثم ةرسكلاب رجت نا ءامسألا ىف لصالا
 و

 ..امدلس

 ىف امك «لأ»ه ب فيرعتلا نمو ةفاضإلا نم تدرج ىتم نونُت نأ اضيا ءامسالا قحو
 . الجر , لجر ؛ لجرو ءاميلس . اًقطن» ىتملك

 الو ؛ ةحتفلاب رجت ثيح . ةدعاقلا هذه نع ذشت ىتلا ءامسالا ضعب ةيبرعلا ةغللا ىفو
 . ارجو ابصنو اعفر لاوحالا نم لاحب نونُت

 ؟نيونتلا نمو ةرسكلاب رجلا نم مسالا اهيف عنمي ىتلا تالاحلا ام

 ؟فرصلا نم مسالا اهيف عنمي ىتلا تالاحلا ام: ىرخأ ةرابعبو

 ناك ءاوس .درفم مأ )١( عمج ىلع لد ءاوس «ليعافم» وأ :لعافم» نزو ىلع ناكام.١

 ,عئابط ءبراغم :قراشم ؛نكاسم : كلذ نمو «ميم ريمن مأ اميم لوالا فرحلا

 نراوشه .دباعم ,سئانك .دجاسم .سرادم ؛لخادم :رهاوج :مطامط .لماعم «براجت

 .ريداقم .بيعالا .ميلاقأ .(ىسابع رعاش مسا) .مجاشك .(ةيبرع ةليبق مسا)
 ,قيحاسم ,ثيداحأ ؛ليقارع .ريفاصع ,حيسامت .ريماسم .ليدانق ,حيباصم

 : ءات ةدايزب هثنؤم نوكي الأ طرشب ةيلاتلا ناز وألا دحأ ىلع ءاجام ."

 :نمحا :نظينأ :لوطا قيسحا :نسكا :لضفاأ لكم :لفغفأ َنَرَو 6

 لثم امأ هريداقم» لثم .نكاس اهلنمسو .ةئالث رأ نافرح اهدعب فلأ هرخآ ىذلا عومجلا ىهتنم ةغيص يهو )١(

 . فرصلا نم عنمي امم سيلف كرحتم اهلطسو فورح ةثالث هفلا دعب ىذلا ؛ةذياهج“:

 هاب ١



 ةيبرملا ةغللا تابساسأ ىف

 عونمم هنأل ةحتفلا رجلا ةمالعو ءابلاب رورجم لضفأ . كيخأ نم لضفأب تسل : لوقت

 .(ةدحاو ةمض) ةمضلاب عوفرم ربخ لضفأ .كاذ نم لضفأ اذه :لوقتو .فرصلا نم

 . ةلمرأ ىأ٠ ءات ةدايزب هثنؤم نأل فرصلا نم عنمي امم سيلف لمرأ امأ

 . ناشطع ؛ ناركس . ناعوج نابعش , نابضغ : لثم . ١7 نالعُف نزو (ب)
 :لثم  (روهش وأ عضاوم وأ صاخشأ) مالعالا ءامسا نم نالعف نزو ىلع ءاج ام."

 مالعالا هذه ىمستو . (ندرالا ةمصاع ) نامع ٠ ناضمر . نابعش . ناوُرَم « ناردب

 لبج وأ رجش مسا «ناب» نإف كلذلو ؛ اهدحو نونلاب وأ نوئلاو فلالاب ةديزملاب
 نم رثكأ دوجو اوطرتشا اذلو .نيدئاز اسيل نونلاو فلالا نال ؛ اهنم سيل ةكمب
 امم تسيل . نامضو . ناسلو ؛ نام: لثم نإف كلذك .نونلاو فلالا ليق نيفرح

 . ةملكلا لصأ نم نونلا نال 'فرصلا نم عنمي

 دبت نإ ءايشأ عع اولأست ال »: لثم , فرصلا نم ناعنمت (ىرخا عمج) رخآو . ءايشأ.

 . «رخآ مايأ نم ةدعف إف . 6 مكمؤست مكل
 . ريكن ركذم : ادع فرصلا نم ةعونمم ةكئالملا ءامسأ. ©

 . سيلبإ. أ

 .طول. جون. دوه . بيعَش . حلاص , دمحم : ادع فرصلا نم ةعونمم ءايبنالا ءامسأ ١

 . 7 ءاهفس . ءابطا « ءارقف : ءايرثا ١ ءايربك . ءاضيب ؛ ءارمح « ءارحص 4

 : امهو . ةرسكلاب فرصلا نم عونمملا امهيف رحب ناتلاح كانهو

 . لضفالاب اذه سيل : لثم . «لأ» ب فرغ اذإ.١

 . « ميوقت نسحأ يف ناسنإلا انقلخ دقل » : ىلاغت هلوقك , فيضأ اذإ "

 مح

 )١( ادج ردان هنالعف نزو ىلع امو . ىشطع هئنؤم ناشطع لثم , ىلعف هثنؤم ىذلا .

 لصا نع ةبلقنم وأ ةيلصأ اهيف ةزمهلا ذإ : فرست . ءادعأ, ءامسا . ءابنا: لثمام1(*) .
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 ىفيظولا وحنلا
 ةيئزج تابيردت

 . ةيبونجلا ميلاقألاب تررم (ب) . ةريثك ميلاقأب تررم (1)

 . ريفاصعلا ةيبرت ىتياوه ( د ) . اهلك رصم ميلاقأب تررم (ج)

 ىفو ؛ ةحتفلاب ةرورجم ىلوالا ىف نوكت ثيحب نيتلمج ىف ىلي امم ةملك لك تاه -”
  ناعوج  ثيداحأ لخادم : نيتلاحلا ىف بيسلا انيبم ؛ ةرسكلاب ةرورجم ةيناثلا

 ه نطاوم  ءايشأ  ناضمر

 صاصتخالا

 وأ ملكتملا هسفن وه . ةفرعم اًرهاظ امسا بطاخغملا وأ ملكتملا ريمض دعب ركذت نأ وهو

 وأ رضا: :ةزيدقت فوذحتم لففي نوضتم هم لوففم وهو: نستفلا هل لاقيو:بطاخلا
 . هدصقأ» وأ «ىنعأ»

 . نحن .انأ : ملكتملا ريمض

 . نقنا  متنأ امتنا  تنأ . تنأ : بطاخملا ريمض

 : نالاثم

 . لبقتسملا ءاملع .بالطلا نحن ١.

 . حلاطلاو حلاصلا مكيف . نفلا لهأ  متنأ ."

 : لوألا لاثملا بارعإ

 . أدتبم عفر لحم ىف مضلا ىلع ىنبم نيملكتملا ريمض : نحن

 . ةحتفلاب بوصنم وهو . «صخأ» هريدقت فوذحم لعفل هب لوعفم : بالطلا

 . فاضم وهو ؛ ةمضلاب عوفرم ربخ : ءاملع

 . ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم : لبقتسملا
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 ةيبرعلا ةفللا تايساسأ ىف

 : صوصخملا عاونأ

 . لوألا لاثملاك . هلأدب فرعم..١

 : لثم , اهريغب وأ ؛لأدب فرعم ىلإ فاضم ."

 . حلاطلاو حلاصلا مكيف نفلا لها متنأ

 . علاطلاو حلاصلا مكيف نفلا اذه لهأ متنأ

 :لكم» اهقبا :اهنآ

 . اهيقر ىف ممألا دمتعت ءاملعلا اهيأ مكيلع

 ابوجو فوذحم لعفب بصن لحم ىف مضلا ىلع ناينبي «اهتيأ.اهيأ»: نأ ظحال
 وأ «ىأ» ظفلل اعابتا عفري «لا» ب ىلحم مسا اهنم الك ىلي نأ مزليو . ءصُخأ» هريدقت

. 
 : «ةيأد



 اميسأل

 تافقن يفر ؛ةيرصنم ال مسا 0

 :ام

 (هيلإ افاضم نوكي اهلعب امو) ةدئاز " 

 رعشلا اميسالو بدالا بحأ

 ىفيظولا وحنلا

 هيلإ فاضم ءرررججم

 أدنبل ربخ ؛عرفرم
 رهشلا وه كرذحم ةلرعم

 ةيطر ةذيصل اميسالو بدالا بحأ

 برصتم فرذحم أدنبل ربخ هبلإ فاضم رورجم
 زيف (ةديصق ىه)  «ةدئار ام' نوكتو

 صاصتغخالا بولسا

 - نرسرملا اهبا

 لمف

 رتسم لعافر

 ه. لومفم

 كلردحم لعفل

 ىف ةيلعملا ةلمجا لحم ىف ةيلمفلا ةئمملا

 «» ةماخب /اصرمحخ

 حافلا اصرصخ ةهكافلا بحأ

 حافتلا ةصاخبو ةهكافلا بحأ
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 ةيبرعلا ةغللا ثايساسأ ىف

 ءانكتسالا

 1 اشاح .ادع الخ - ىوس . ريغ : اهتاوخأو «الإ؛ ىه ءانثتسالا تاودأ

 : رعاشلا لوقك . ىنثتسملا  ةادالا  هنم ىنثتسملا : ىه ؛ ةثالث ءانثتسالا ناكرأو

 اعضومالإضرالا نوهتو ةعاسالا رمعلا نوهي دق

 اذكه ءانثتسا رطش لك ىفف

 . ىئثتسم «ةعاسدو . ةادألا :الإ»و . هنم ىنثتسم «رمعلا»

 . ىنتتسم ءهاعضوم»و . ةادآلا «الإرو . هنم ىينثتسم «ضرألا»

 : تالاح ثالث هل ءانثتسالا ةلمج نم ةادآلا لبق امو

 . اوضع الإ ءاضعألا رضح : كلوقك  (ىفنم ريغ اتبثم) امات مالكلا نوكي نأ ىلوألا

 ةيفنم ريغ ىهو . ةديفم ةلمج نوكي ىأ ءامات كمالك ناكل ءءاضعالا رضح»: تلق ولف

 . ىنثتسملا بصن بجي انهو . ةتبثم ىأ لاحلا ةعيبطب

 .اوضع الإ ءاضعألا رضح ام : كلوقك ؛ ايفئم امات ةادألا لبق ام نوكي نأ  ةيناثلاو

 ةلمج ىهو . ةديفم ةلمج نؤكي ىأ  امات كمالك ناكل ءاضعالا رضح ام»: تلق ولف

 هنا ىلع بصنلا : ناهجو ءاوضع» وهو . ىنثتسملا بارعإ ىف زوجي انهو . ةيفنم
 . لعاف اهنال ةعوفرملا . ءءاضعالا» نم لدب هنأ ىلع عفرلا وأ . ىنثتسم

 (غرفملا ءانثتسالا وهو) ايفنم ةادالا لبق امو افوذحم هنم ىنثتسللا نوكي نأ. ةثلاثلاو
 برعت مث نمو , ةدوجوم ريغ اهنأك ىأ ةاغلم ءالإ» نوكت انه .وضع الإ رضح ام : كلوقك

 . ةمضلاب عوفرم لعاف ءوضع» ةملك

 ءانثتسالا عاونأ

 مل آلا
 مالكلا نوكي نأ وهو ىنلتملا نكي مل ام وهو ىئثتسملا ناك ام وهو

 ريغ هنم ىنثتملاو ايفنم ؛هنم ىلتسملا نم اضعب هنم ىشتملا نم اضعب

 لك .دوجحوم تورفانا رضح :لثم 1 غاب . [ه الإ ' 902 7 امان ءاتحمالا ناك ءا

 . ايفنم امان مأ بلاط الإ ءاج ام مهر اسجالا 55
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 ىفيظولا وحنلا
 ريغ ب ءانثتسالا

 : لثم ءانثتسا ةادأ انايحأ لمعتسي مسا «ريغد

 . ريدملٌَريغ رارقلا ىلع نورضاحلا قفاو ١
 .(ريغ ىأ) . ريدملا ريغ رارقلا ىلع نو رضاحلا قفاو ام . "

 . ريدملا ريغ قفاو ام. "

 افاضم» برعيو ؛ رجلاب هطبض :وه٠ , دحأو بارغإو دحاو طبض هل «ريغد دعب امو

 ةبوصنم نوكتف الإب ىنثتسملا طبض ذ ماكحأل عضخي اهطبضف «ريغ» امأ . اًمئاد «هيلإ

 ةبوصنم امإ يناثلا لاثملا ىف نوكتو (تبثم مات اهلبق ام نآل) لوألا لاثملاك ءانثتسالا ىلع

 مات اهلبق ام نال ) نورضاحلا» هنم ىنثتسملا نم لدب اهنأ ىلع ةعوفرم وأ ءانثتسالا ىلع

 اهعقوم بسح برعت . ىفنم صقان اهلبق ام نأ ىأ.اغرفم ءانثتسالا نوكي نيحو .(ىفنم
 . ةمضلاب عوفرم لعاف ثلاثلا لاثملا ىف ىهف اذلو ؛(ةلمجلا ىف

 : «ريغ م ىلإ فاضملا فذح زاوج

 :لثم « ةنيرق هيلع تلد اذإ ءريغ» ءانثتسالا ةادأ دعب ىذلا هيلإ فاضملا فذحي دق

 : ءانثتسالا ريغ ىف «ريغ»

 كلذو , ءانثتسا ةادأ نوكت ال مث نمو ءانثتسالا بيلاسأ ريغ ىف انايحأ هريغ»د ىتأت

 نووجتم نجات»ل قا ةركلنل ففت انه ريت دمهم نيش نجاكتل ةرامتسلا تغنت ١

 . اهلبق امل اهدعب ام ةرياغم ديفت ىهو .ةرسكلاب

 ةملك 4 مِهِيَلع برضفملا ريغ ف مهيلع تمعلأ نيذلا طارص 5 ميقتسملا طارملا اًندها

 تسيلو , نينيعم ماوقال سنج اهب دارملا :نيذلا» ةملكل تعن اهنال ةرورجم «هريغ»
 . !2١ اهبصن بجول ءانثتسا تناك ول ذإ ؛ ءانثتسالل

 . 510/17 ىفاولا وحنلا(١)
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 ةبيرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 ,يىوس , ب ءانتتسالا

 نوكي اهدعب امو ةيئانثتسالا «هريغ» ىف ةرهاظلا  تاكرحلا اهيلع ردَقُت :ىوس»

 .ارورجم هيلإ افاضم

 اشاح . الخ . ادع ؛ ب ءانثتسالا

 , هب الوهفم اهدعب ام ناك الاعفأ اهانبرعأ نإف . افورح وأ الاعفأ تاودالا هذه نوكت

 . هوه» هريدقت ابوجو رتتسم ريمض اهلعافو

 . اهب ارورجم اهدعب ام ناك ؛ رج فورح اهانبرعأ نإو

 ةلاحلا هذه ىفو . ةيضام الاعفأ اهرابتعا بجو ءالخو ؛ادع» ىلع ءامد تمدقت نإف

 امأ .اذحاو ادع ام ءاضعألا رضح : لثم . هب لوعفم هنأ ىلع اهدعب ام بصن بجي

 .(!!اهلوخد ردني ليقو ؛ اهيلع لخدت ال ءام» نإ ليقف ءاشاح»

 )١( ىفاولا وحنلا "/ 5060

 ل



 يفيظولا ومحنل
 ةقتسلا

 ادعر الخ :ب ىوسوريغ :ب الإب

 ىوسر ريغ بارهإ امئاد هيلإ فاضم امهدعب ام

 (هطيض ىف الإب ىتنتسملا ماكحأ لك اهيلع ىرمن)
 «تاكرحلا اهيلع ردقت :ىروسا

 مهي بيب
 بسح طبضنت بصل زومبي ءاتثتسالا ىلع بصنت
 ةلمجلا نم اهعقرم ءاناتسالا ىلع ابجوم امان مالكلا ناك اذإ

 دهعس ريف عرسأ ام نوكت نأ ررجير لثم

 ديعم ريغ تيار ام ؛لثم ءالدب ديحار ريغ نوزئافلا حرف

 ديعس ريغل ترظن ام

 ةلمجلا ىل هعقروم بسح برعي هبصن بحي

 ركذب ملو ةيفنم ةلمجا تناك اذإ :ةلمجلا تناك اذإ

 الإ رفح ام لثم :هنم ىنشسلا لثم :هنم ينثتسلل ركذو :ةتبلم

 ا ايلاط الإ بالطلا رضح

 ِ لماف هبصن روجي

 الدب هبرعإ رأ

 ىتظمملا ركذو ةيفنم ةلمجلا ثنثك اذإ
 لثم !هنم

 بلاط بلاط ال) بالطلا ريضح ام

 ص ليدب كنب

 موف رم بالطلا برسصنم

 ««ذوقباستف# نم لدي ولأ كت سالا ىلع ةيوعنم) ديعم ريغ وأ ءدمم ريغ نوقاتل مرم اد

 انع ام  الض ام ادع الخ

 افدعب ام بصب ملل

 :هب الومفم

 اديحاو اليخ ام نورئازلا ريح لمل رج فرح

 :هب لومتم :دعبلمو نررازلا ءاج

 الع نورئازلا ماج ردمعاو اليت

 اديعاو ١
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 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 يىدانملا

 . او. ايه. ايأ- ىا.1.ةزمهلا : ىه ءادنلا تاودأ

 . ةيدئنلاب ءاو» تصتخا دقو

 : ىداتملا مكح

 : ةيتآلا تالاحلا ىف كلذو «ىدانأ» هريدقت فوذحم لعفل ابوصنم نوكي.١

 ... لايجآلا تائشنم اي... نمحرلا دبع اي : لثم , افاضم ناكاذإ(1)

 .. هلعف ًاليمج اي : لثم فاضملاب اهيبش ناك اذإ (ب)

 . دهتجا ابلاط اي : لثم , ةدوصقم ريغ ةركن ناكاذإ (ج)

 ... فسوي اي : لثم , بصن لحم ىف هب عري ام ىلع اينبم ىدانملا نوكي .'

 نادمحم اي : لثمو . بصن لحم ىف مضلا ىلع ىنبم وهو ٠ فسوي» اذه ىدانملاف
 ىنثم هنأل فلآلا ىلع ىنبم هنإ انلقو . بصن لحم ىف فلالا ىلع ىنبم ىدانم (نادمحم)

 . فوذحم لعفل هب لوعفم .بصن لحم ىف اهيلع ىنبي نذإ « فلألاب عفري ىنثملاو

 .لبقأ اذه اي : لثم , بصن لحم ىف . ءادنلا لبق هيلع ىنبي ام ىلع انيبم ىدانملا نوكي ."
 لعقل هب لوعفم , بصن لحم ىف نوكسلا ىلع ىنبم ىدانم ةراشإ مسا ءاذه»
 د وده

 اهيأي : لثم , هاهتيآ» وأ ءاهيأ هقبسي لب . ةرشابم ىداني ال ؛لأ» ب فرعملا ىدانملا .؛
 : اذكف «ٌةياد وأ ءىا» برعتو .. ةاتفلا اهتياي ... ىذلا اهيأي . لجرلا

 انو: هن لوهشم نصت لعس ىف هنضلا نلغ ديف + ةووتسق رك قدام: هنآ نأ ىا
 : ىلي امك ؛ ىدانملا وأ , ءادنلا ةادأ فذح نوجيو , اذه. الدب وأ ةفص برعي اهدعب

 ١ لبق كلذو .برقلا ىلع ةلالدلل .ءادنلا ةادأ فذح زوجي :

 ) )1؟ترخات اذامل, دلاخ : لثم . مّلعلا

 فاضملا (ب) .٠ ؟ترخأات اذامل؛ نمحرلا دبع : لثم

 ةاتفلا اهتيا . سانلا اهيأ :لثم . اهتيأ / اهيأ (ج) .
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 ىفيظولا وحنلا
 امب .فوذحملا ىدانملا ٌردقيو .محر نم هللا محر اي : لثم ىف ؛ ىدانملا فذح زوجي امك ١

 . محر نم هللا محر موق اي: انه دارملاف , ماقملا بساني

 . ارضاح تنك ىنتيل . ىقيدص اي : ريدقتلاف ؛ ارضاح تنك ىنتيل اي : لثم ىفو

 . ©« نوملعي ىموق تيلاي لاق ظ : ىلاعت هلوق ىفو
 : اه, ءادثشلا ةادأب ,لا, هلوا ام ءادن

 تالاح ىف الإ هزوجي ال () مهضعبو «لا واي» نيب عمجلا (١)وحنلا ءاملع ضعب زوج
 :اهنم ةنيعم

 .؟.. كتاحبس هللأ ايد وحت . «هللا» ةلالجلا ظفل ١

 نييعت هعم نكمي ال سبل ىلإ اهفذح ىدؤيو , هنم اءزج تناك اذإ ءلأب» ءودبملا ملعلا ."

 انه . هللاب رصتنملا  ىضاقلا . ىداهلا : نومسي صاخشأ ءادن لثم ؛ يدانملا ملعلا

 . هللاب رصتنملا اي .ىضاقلا اي . ىداهلآ اي : اذكه . لصولا ةزمه عطقب ءادنلا نوكي

 اي. سابع اي : اذكه ؛ هلأ» فذح عم ءادنلا زوجيف  ءاميشلا . سايعلا : لثم ءادن دنع امأ

 زوجيو . ملع مسا ىدانت كنأ ىلع ةلالدلا تيقب دقف , ةلاحلا هذه ىف سبل ال هنال ؛ ءاميش

 . ءاميشلا اي. سابعلا اي : لوقتف «لأ» ىلع ءاقبإلا

 )١( مقر شماه 79/1 ىفاولا وحنلا عجار ,نويفوكلا ١.

 ) )1.قباسلا عجرملا ,نويرصبلا
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 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 ىدانملا

 (١-ىأ ايه ايأ-اي:هتاودأ )

 10 ا وم

 مب
 ريغ هركن ١ فاضملاب هيش ١ فاضم

 ةدوصقم  ملعلا اًيلاط اي ملعلا بلاط اي

 :درفم ملع ةدوصقم ةركن هبنت ًالفاغ اي دهتجا دهتجا

 ىنبم) دمحم اي :هب مفري ام ىلع ىنببو

 (مضلا ىلع 202 (مقلا ىلع ىنبم) راجت اب
 (فلالا ىلع ىنبم) نارجات اب

 (واولا ىلع ىنيم) نوسردم اي
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 ىفيظولا وحنلا
 ةكافتسالا

 :لثم ايد ءادنلا ةادأب هتنواعم بلطل صخحش ءادئن ىه

 ةروسكلا رجلا مالب قوبسم | ةحوتفملا رجلا مالب قوبسم

 : ىتأي ام ظحال

 هفذح زوجيف هل ثافتسملا امأ . ثافتسملا فذح زوجي الو ءادنلا فرح فذح زوجي ال١

 . هادمحم اي : لثم , تُكسلا ءاه ةدايز عم

 : نيتلاح يف الإ رسكت الو , ةحوتفم ثاغتسملا مال"

 . قارفلا نم ىل اي : لثم , ملكتملا ءايب الصتم ثاغتسملا نوكي نأ (1)

 اذإف . ورمعل دلاخلو ديزأ اي : لثم . رخآ هب ثاغتسمب هب ثاغتسملا ىلع فطع ذإ(ب)

 . ورمعل دلاخل ايو ديزل اي : لثم , اهدعيب ماللا حتف مزل ءايد ءادنلا ةادأ ترركت

 3بدنلا
 لوقك .هاو» ىه ةيدنلاب ةصاخلا ةادالاو هنم عجوتملا وأ هيلع عجفتملا وه بودنملا

 :رعاشلا

 ُءانف نهل ام تارَّبَع نمو ... ىنبحي ال نم بح نم اًدبكاوف

 . فلالا دعي تكسلا ءاه قاحلإ زوجيو .ءادبكاو» بودنملاب فلأ قاحلإ تظحال كلعلو

 .هادبكاو  هادمحمأو : لثم ؛ بودنملا ىلع تفقو اذإ

 ,' هرخآ نم فلالا تفذح ٠ ىليل . ىفطصم لثم لصالا ىف افلأ بودنملا رخآ ناك اذإو

 . ةاليلاو . هافطصماو : لوقتف
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 ةيبرعلا ةفللا تابساسأ ىف

 ءادنلا ىف ميخرتلا

 ءاج دقو . داعس كئادن دنع ءاعساي» كلوقك , ازاوج ىدانملا رخآ فذح وه ميخرتلا

 اثدحُم , ءامسأ هتبيبحل ىربص ليعامسإ رعاشلا لوقك . رعشلا ىف اريثك ميخرتلا
 : افيرط اسانج

 ىنتملك ىنْتَم لَكاملف ىنُتَم لَك ىتح باسبلا تقرط
 ىربص ليع امسأ اياهل تلقف اربص ليعامسإ اي: ىل تلاقف

 : ةمطاف هتبيبحل سيقلا ئرما لوقكو

 ىلمجاف ىمْرَص تعمزأدق تنك نإو للدتلا ذه ضعبالهم مطافأ

 ءاتب موتخملا اماف . اهب موتخم ريغو , ثيناتلا ءاتب موتخم : ناعون مخرملا مسالاو
 . ةمطاف ىف «مطاف» اي : لثم . ملع ريغ مأ املع ناك ءاوس ٠ امئاد هميخرت ٌروجيف ثيناتلا
 : نيطرشب مخريف ثيناتلا ءاتب موتخملا ريغ امأو

 .«نمحرلا دبع» لثم مخري ال مث نمو , فاضم ريغ املع نوكي نأ  امهلوأ

 . هدنه» لثم مخري ال مث نمو ؛ فرحأ ةثالث ىلع ادئاز نوكي نأ. رخآلاو

 : ناهجو مخرملا مسالا رخآ طبضلو

 نال ؛ لبع اي . ٌمطاف اي : لثم . ميخرتلا لبق ريخالا هفرح ةكرح ىلع ىقبي نأ .امهلوأ
 نم ةغل هجولا اذه ىمسيو . ةّلبع اي ةمطاف اي : هميخرت لبق احوتفم ناك امهنم لك رخآ

 « هميخرت دعب هرخآ مضب ىأ . ىعيبطلا ىدانملا ةلماعم مسالا لماعي نأ. امهيناثو

 . رظتني ال نم ةغل هجولا اذه ىمسيُو . ٌلبع اي مطاف اي :لثم

 . ءلبع ايه اهلثمو , اهمضو ميملا حتفب ؛مطاف اي» : لوقت نا نذإ كل
 : مخرملا ىدانملا بارعإ

 فوذحم لعفب هب لوعفم بصن لحم ىف . هرخآ ةكرح ىلع مخرملا مسالا ىنبي
 ْ «ىدانأ» هريدقت
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 ىغيظولا وحنلا
 ةرسسملا ةمسسا

 اذه ىلع .ءيثالثلا ريغو ؛ىثالثلا نم ءىجيو ؛ ةدحاو ةرم لعفلا لوصح ىلع لديو

 وحلا

 0 يي يي
 ىثالثلا ريغ نم ىلالثلا نم
 هردصم ىلع هاث ةدايزي ةلعَت نزو ىلع

 ةجرحد . ةماستبا  ةفالطنا : لثم ةبرمض - ةَسْلِج ةبمر : لثم

 :ةظوحلم

 ةرملا مسأ نإف «داجأ» ردصم «ةداجإ» لثم ' هرخآ ىف ءاتلاب اموتحم ردصملا ناك اذإ

 نأ نيبت امل ةدحاو ةملكب فصولا الولو . ةدحاو ةداجإ» : لوقتف . فصولاب ىتأي هنم

 : ةدحاو ةداجإ داجأ : كلوقو « ةداجإ داجأ : كلوق نيب نذإ قرف ةمث . ةرملا مسا دوصقملا

 . فصولا اهتنيرقو ؛ ةرم مسا ةيئاثلاو .ديكأتلا ىلع لدي قلطم لوعفم ىلوالا ةداجإ

 ددعلا

 ١٠١ ىلإ"

 : لوقت , ةفاضإلاب ارورجم نوكي دودعملاو , ثينأتلاو ريكذتلا ىف دودعملا سكع ددعلا

 . ءاسن ثالث  لاجر ةثالث

 . (ركذم وهو هعورشم» درفملا نال) تاعورشم ةثالث
 . (ةثنؤم ىهو «ةجرد» درفملا) تاجرد ىنامث  مالقأ ةينامث

 ٠ تاسارك ٌرشع  ذيمالت ٌةرمشع

 . رشع ؛ ةرشع : ةنكاس نوكت نيشلا : نأ ظحال

 : ةعبرأ لاكشأ هل نوكي فورحلاب بتكي امدنع 8٠« ددعلا نأو

 : لوقت , ركذملا دودعم لاب صاخ وهو (ةينامث) .لوالا

 ١و



 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 . بالط ٌةيئامث رضح

 . بتك ةينامث تيرتشا

 . مايا ةيئامث ىف ةمهملا تزجنا

 . ةينامثلا بالطلا رضح

 ايئامث  ىنامث  نامث : ىهو , ثنؤملا دودعملاب ةصاخف : ىرخالا ةثالثلا لاكشالا امأ

 :اهتلثمأو

 ٍنامث رضح :لثم .لأب فرعت وأ فضت ملام رجلاو عفرلا ىتلامح ىف (نامث) ١.

 . ةبلاط نورشعو

 . ةعاس نيرشعو نامث ىف ةمهملا تزجنا

 : لثم ؛ ابصنو ارجو اعفر لأب فيرعتلا وأ ةفاضإلا دنع (ينامث) -"

 . ىنامثلا تابلاطلا ترضح  تابلاط ىئامث رضح

 . ىنامثلا تارايسلاب تررم  تارايس ىئامثب تررم

 : لثم . ءايلا ىلع ةحتفلا تيثتف بصنلا ةلاح ىف امأ

 . تاعاس ئىنامث ٌةلحرلا تقرفتسا

 تقرغتسا : لثم , لأب فيرعتلا وأ ةفاضإلا مدع دنع طقف بصنلا ةلاح ىف (اهنامث) -"
 . ةعاس نيعبراو ايئامث ةلحرلا

 : «ىنامث» وأ «نامث» بارعإ

 نامث) نيرشعو نامث ىف ةمهملا تزجنا : لوقت , (ةفوذحلا ءايلا ىلع ةردقم ةمضب

 ىلع ةحتفلا رهظتف بصنلا ةلاح ىف امأ . (ةردقملا ةرسكلا رجلا ةمالعو «ىف» ب ةرورجم

 ةحتفلاب بوصنم هب لوهفم ىنامث) تاعاس ىنامث ةلحرلا تقرغتسا : لثم . ءايلا

 . كلذ ىلع سقو ... (ةرهاظلا
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 يفيظولا وحنلا
: 301 

 دحأ: لوقت . ابوصنم دودعملا نوكيو ؛ ثينأتلاو ريكذتلا ىف دودعملا عبتي انه ددعلا

 . ًةأرما ةرشع ىدحإ.اًبكوك شع

 : نأ ظحال

 . (نيأزجلا حتف ىلع ىنبم انه ددعلا) ءارلاو لادلا حتفب ّرشع دحأ

 . نيشلا نيكستو ةطوبرملا ءاتلا حتفب ٌةرشع ىدحإ

 : لوقتو

  ٌةأرما ةرشع انتثا الجر ّرشع انثا

 . ًةأرما ٌةرشع ىتنثا تيأر الجر ٌرَشع ىنثا تلباق

 . :ينثا» رجلاو بصنلا ىتلاح يفو ؛ هانثا» عفرلا ةلاح ىف ركذملل : ينثا  انثا

 . :يتنثاه رجلاو بصنلا ىتلاح ىفو . ءاتنثا» عفرلا ةلاح ىف ثنؤملل : ىتنثا  اتنثا

 19 ىلإ ؟

 . ةأرما ةرشع ثالث الجر رشع ةثالث

 . ةأرما ةرشع عست الجر رشع ةعست

 لوالا ءزجلا نأو بوصنم دودعملاو اًمئاد نيأزجلا حتف ىلع ىنبم انه ددعلا : نأ ظحال
 . دودعملا سكع ددعلا نم

 4٠ ىلإع 40

 : ثنؤملاو ركذملا عم دحاو لكش اهلو . دوقعلا ظافلأ ىمست هذه

 . ةسارك نورشع  اباتك نورشع

 . ةسردم نيرشع ترز-اًباتك نيرشع تارق

 ١ دوقملا ظافلأ ىلع نافوطعم :

 . ةبلاط نورشعو ىدحإ-اًبلاط نورشعو دحاو
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 ةيبرعلا ةفللا تايساسأ ىف

 : بصنلا ةلاح ىفو

 . ةبلاط نورشعو ىدحإ  ابلاط نيرشعو ادحاو

 لكك ..26 731. 9,١" 017,0١4,41١ :اهلئمو

 : دوقعلا ظافلأ ىلع ةفوطعم 4 ىلإ

 :عفرلا ةلاح ىف

 . ةأرما نورشعو ثالث الجر نورشعو ةثالث

 :بصنلا ةلاح ىفو

 :رجلا ةلاح ىفو

 .ةأرما نيرشعو ثالث الجر نيرشعو ةثالث

 : نويلم فلآ ؛ ةّئم

 . ةفاضإلاب ارورجم نوكي دودعملاو . ثنؤملاو ركذملا عم ةدحاو ةروص اهل

 : نأ ركذت

 :نويلمو فلآو ةئم زييمت هلثمو , ةفاضإلاب ارورجم نوكي ١ ١ ىلإ " نم ددعلا زييمت ١
 هزييمت نوكي 1١١-55 نمو . هينج فلآ , بلاط ةئم . تابلاط عست ؛ لاجر ةثالث

 :لوقت ثينآتلاو ريكذتلا ىف دودعملا عبتيو .نيآزجلا حتف ىلع ىَنِبُي ىبيترتلا ددعلا  ؟
 .ٌةرشع ةسماخلا ةقلحلا شع سماخلا ٌبلاطلا
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 يفيظولا وحتلا
 )١( :لأرب ددعلا فيرعت

 وهر ؛ امهتابكرمو فلأو ةئم لمشي امك ؛ ةرشع ىلإ ةثالث نم وهو : درفملا ددعلا ١

 هدحو هيلإ فاضملا ىلع هلآ» لاخدإب فرعيو . مالقا ةثالث :لثم ٠ دودعملا ىلإ فاضي

 : لوقتف  حجرألا ىلع -

 ةثالثلا : الثم لوقيف ؛ دودعملاو ددعلا ىلع «لأ» لخدي ناك نم (') ءامدقلا نمو

 : اذكه , هدحو ددفلا ىلع ؛لأه لوخد  اًثيدحو اصيدق  نورخآ زوج امك. مالقألا

 , 20 رانيد فلالا  مالقأ ةثالثلا

 ةرشع ىدحإلاو . اباتك رشع دحاألا تأرق : لوقتف , طقف هئم لوالا ءزجلا فرعيو

 . ةصق

 .نونامث .نوعهيس  نوتس . نوسمخ . نوعبرأ .نوثالث .ن ور شع : دوقعلا ظافلأ-"

 . اباتك نيرشعلا تارق : اذكه , اهدودعم نود «لأ»ب فرعتو . نوعست

 ىلإ نوثالثو دحاوو ؛ نيرشعو ةعست ىلإ نورشعو دحاو : لثم , فوطعملا ددعلا

 . اياتك نيرشعلاو دحاولا تأرق : «لأد ب فيرعتلا دنع لوقت . خل| .... نيثالثو ةعست

 . فوطعملاو هيلع فوطعملا ىلع فيرعتلا ةادأ لاخدإب

 ةبكرملا دادعألا ةءارق

 ىف درو ام اع ابتا  راسيلا ىلإ نيميلا نم ةءارقلا زوجي ١« كش ماع» لثم ةءارق ىف

 عستو نيعبسو نينثا ماع : لوقتف .؟؟) نيميلا ىلإ راسيلا نم ةءارقلا زوجيو . وحنلا بتك
 . نينثاو نيعبيسو ةثم عستو فلأ ماع وأ فلأو ةئم

 هدودعمل ددعلا ةقفاوم زاوج

 .؟ لا بالطلا تلباق : كلوق ىف ؛"» لثم امقر فورحلاب بتكت وأ قطنت نأ تدرأ اذإ

 ,نريفوكلا (؟) . 458/١ ىفاولا وحنلا(١)

 . قباسلا عجرملاب ججح نم هيفامو كلذ ليصفت عجار (*)
 . 5١ /* ةيملعلا ترارقلا ةعومجم ١5717.15( 57)اماع نيثالث ىف ةيبرعلا ةغللا عمجم (؛4)
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 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 تابلاطلا وأ . ةثالثلا تابلاطلا : كلذكو . ثالثلا بالطلا وأ ةثالثلا بالطلا تلباق : تلق

 )١(: ةرهاقلاب ةيبرعلا ةغللا ممجم رارق ىلي اميفو . ثالثلا

 ةيحان نم ددعلا دعاوق ةاعارم ىف ةبوعصلا ىفالتي نأ ةيملعلا ةباتكلا ىف دارأ نم»

 دودعملا مدُق اذإ نيتروصلا اتلك لامعتسا هل زاج . اثينأتو اريكذت هدودعمل ددعلا ةفلاخم

 : «ةفص ددعلا مسا ناكو : ددغلا ىلع

 ىترزج بيردت

 ١ فورحلاب ةيلاتلا ماقرألا بتكا ؛ الوأ

 . افلأ ٠١ ىلإ افلآ ٠١ ١ نم لامعلا ددع ضفخنا.١

 اهلحم لحي نأ نكمي ةيراركت لامعأ لمعلا ىوق نم /105 نأ اودجو ةمدقتملا لودلا ىف"
 . ىلآلا بساحلا

 راثآ نم ناعي مل هنأ الإ ١ 5 نرقلا ىف ةمسن نويلم ١" ىزيلجنإلا بعشلا دادعت داز '"

 . ىناكسلا راجفنالا

 ماع ىفو ؛ ىلاعلا ىعانصلا جاسنإلا نم /54 جتنت دت اكيرمأ تناك ١51١4 ماع ىف:

 طقف / 53 جتنت ت تحيصأ ماع ىفو / 0 6 مكنت تناك 5

111118 
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 ىفيظولا وحنلا
 صوقنملا

 هلو . ىعادلا . ىضاققلا : لثم ؛ اهلبق ام روسكم ءاي هرخآ ىف برعم مسا صوقنملا

 : ىلاتلا وحنلا ىلع , هب صاخ بارعإ
 : ةركن ناك اذإ : الوأ

 :لوقنو (ةفوذحملا ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم لعاف : ضاق) .ضاق رضح : لوقن

 .(ةفوذحملا ءايلا ىلع ةردقملا ةرسكلا هرج ةمالعو ءابلاب رورجم :ضاق) ضاقب تررم

 . (ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ايضاق ) ايضاق ثلباق : لوقن انئكلو

 ١ ةفرعم صوقنملا ناك اذإ  أيناث

 :لوقن

 . (هرخآ ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم لعاف : ىضاقلا) ىضاقلا رضح -

 . (هرخآ ىلع ةردقملا ةرسكلا هرج ةمالعو رورجم : ىضاقلا) ىضاقلا ىلإ تبهذ

 . (ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ىضاقلا) ىضاقلا تلباق -

 . (ةفاضم اهنال ؛ةركن اهنأ عم انه ءىضاق» ةملك ىف ءايلا تتبث ) ةمكحملا ىضاق ءاج

 ءاوس طقف بصتلا ةلاح ىف صوقنملا ىلع رهظت بارعإلا ةكرح نأ حضتي قبس امم
 هرخآ ىلع ناردقت ةرسكلاو ةمضلا نإف رجلاو عفرلا ىتلاح يف امأ . ةفرعم ىأ ةركن ناك

 . امهقطن ىف لقثلا ببسب

 .ابوصنم وأ . افاضم ناك وأ ءلأب افرعم ناك ىتم صوقنملا ىف ءايلا تبثت : ةظوحلم

 روصقملا

 .ىده . ىفطصم . ىتفلا اصعلا : لثم.همزال فلأ هرخآ برعم مسا روصنقملا

 .روصقم مسا لك ىفو- تاملكلا هذه لثم ىف فلالا نأ ظحال) . ىفشتسم . ىضترم

 . (ةيئالمإلا ةباتكلا ةدعاقل اعبت افلأ انايحأو ءاي انايحأ بتكت

 ابا ١



 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 :لوقن

 . (ةردقملا ةمضلاب عوفرم . نيلاحلا ىف لعاف) ىَّتف ءاج  ىتفلا ءاج

 . (ةردقملا ةرسكلا رجلا ةمالع , نيلاحلا ىف رورجم) ىثفب تررم  ىتفلاب تررم

 ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم  نيلاحلا ىف هب لوعفم) ىتف تيأر  ىتفلا تيآر
 . (ةردقملا

 :ةدئاف

 . ابصنو ارجو اعفر : لاوحالا لك ىف ةيبارعإلا ةكرحلا هيلع ردقت روصقملا ١.

 ءابأد : لثم امأ . اهتروص امئاد مزلت فلآ ىأ ةمزال فلأ هرخآ روصقلا نأ انلوق ىنعم ."

 عفرلا ةلاح ىف نوكتق ريغتت هيف فلالا نآل ' روصقملا نم سيلف هديز ابآ» انلوق نم
 . «ىبأ» رجلا ةلاح ىفو ؛وبأ»

 ىنزج بيردت

 : ىلي اميف ةروصقملاو ةصوقنملا ءامسالا نيع

 . ىسوم اي كنيميب كلتامو ١

 . ىلاعملا بلطي ال ةحارلا ىلإ نكري نم -"

 . راربألا راعش ىوقتلا "

 ؟ىدس كرتي نأ ناسنإلا بسحبأ  ؟

 . ىصاعلا نيديو ىصاقلا وندي هب ٠ ىنتجم بذعأو ىنتقم ريخ ملعلا

 . ىهنلا ىلوأل تايآل كلذ ىف نإ-1
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 ىفيظولا وحنلا
 ليصعمتلا مسا

 ىلع امهدحأ دارو ةفص ىف اكرتشا دق نينثا نأ ىلع لدي :لعفأ» نزو ىلع مسا وه

 ىلع نم ٌلوطأ دمحأ : لوقتف  ىلعو دمحا نيب .لوطلا يف .نراقت ناك . اهيف رخآلا
 .«لاط» لعفلا نم قتشم وهو ؛لوطأ» انه ليصفتلا مساق

 نوكي نأ : ىه ٠ طورش ةعبرأ ليضفتلا مسا هنم قتشن ىذلا لعفلا ىف طرتشيو

 لثم) ءالعف نزو ىلع هنم ثئؤملا فصو سيل . مولعملل اينبم , (ايفنم سيل) اتبثم , ايثالث
 .(ءايمع ىمعأ ءارمح رمحأ

 هذهل ايفوتسم نوكي ىنعملل بسانم لعفب انثج .طورشلا هذه فوتسي مل نإف

 :لثم « هليضفت اندرأ ىذلا لعفلا ردصم هيلي ليصفتلا مسا هنم قتشنل ؛طورشلا

 . ةجرحد رثكأ وأ ةجرحد دشأ هنم ليضفتلا مسا . فرحأ ةثالث ىلع دئاز وهو . ؛جرحد»

 (ءالعف نزو ىلع) ءارمح ثنؤملا فصوو .رمحأ هنم ركذملا فصو ءنمحا» لعفلا لثمو

 لعفب نايثإلا بجو اذلو ؛ ةرشابم ليضفتلا مسا هنم قتشن ىكل حلصي ال وهف مث نمو
 : لوقن اذل , ىفنم انه لعفلا ؛مهفي مل» لثمو . «ةرمح دشأ» : لوقتف ؛ هردصم لبق دعاسم

 . هديرن ىذلا ىنعم لا بسح امهف رثكأ وه وأ, امهف لقأ وه

 ٠ ليضفتلا مسا لاوحأ

 . «لأ»ب انرتقم وأ ؛ افاضم وأ ؛ ةفاضإلاو «لآ» نم ادرجم نوكي دق ليضفتلا مسا

 ةهدعبيو ركذملا درفملا ةروص ىف لظي .فاضملا كلذكو ؛:ةفاضإلاو « لأ» نم درجملاف ١.

 نيمساي . حرف نم لوطأ نيمساي .باهش نم لوطأ ميرك : لثم «نم» رجلا فرح
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 . تاسدنهملا نم رهمأ نوسدنهملا. تابلاطلا نم لقأ بالطلا . حرف نم لوطأ لئاوو
 . هللا ىلإ برقأ نونمؤمللا .ءاسنلا لضفا ةلقاعلا  لاجرلا لضفأ لقاهلا

 :لوقت , ددعلاو سنجلا ثيح نم لضفملا قباطيف . ٠ لأ» ب نرتقملا ليضفتلا مسا امأ.؟

 . تايلضفلا ءاسنلا َنايَّلْضُفلا ناتخالا . ىلضفلا ةجوزلا  لضفالا باشلا

 :هدعب امو ليضمتلا مسا بارعإ

 :لثم ىف هيلإ افاضم برعيو (بوصنم زييمن : الابقإ) ىلع نم ملعلا ىلع الابقإ رثكأ دمحأ
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 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 : لثم ىف :نم»ب ارورجم برعيو (رورجم هيلإ فاضم بالطلا) بالطلا لضفأ دمحأ

 ىشزج بير دت

 .(لوهجملل ىنبم ) رصُق . عجني ال قرّر  رصتنا .لَقَع : ىتاي امم ليضفتلا مسا تاه-١

 ليضفتلا مسا تالاح لك ىفوتست ثيحب ؛هريغ ىلع الضفم ىتأي امم مسا لك لعجا-"

 .بهذلا ةرمهاقلا .ةرئاطلا («لأدب انرتقم  افاضم ةفاضإلاو «لأد نم ادرجم)

 : باطخلا نب رمع  حاجنلا . نوملسملا  نالماعلا

 ردصملا

 . ردصملا مساو . ىعانصلا ردصملاو ؛ ىميملا ردصملاو

 ىلصألا ردصملا ١

 : ملعتلاو , مالعإلاو . ميلعتلاو . مّلعلا : لثم . نمزلا نم درجم ىنعم ىلع لدي ام وهو

 :كيغايص

 ىلإ عوجرلاب الإ فرعت ال ةريثك هنازوأو اعامس ىثالثلا لعفلا نم ردصملا عاضي ١

 . لإ .. ريسلا  روضحلا . باهذلا . ةباثكلا . مهفلا : رداصملا هذه نمو . مجاعملا

 "  اذكه , ةفورعم ةيسايق نازوأ ىلع ىثالثلا ريغ نم عاضيو :

 الي



 يفيظولا وحنلا

 5 هه ىلا مهد ل ٠9ه 0 . «* جه «©
 .ةيوست ىوسو .ةثنهت أنه :لثم رداصلا ضعب ذشت دقو

 ةلالادلا نه ىلضالا ردضلا ةيدؤن ام ئدؤي قهو:ةلوآ ىف ميم ةاايزث لغفلا نم بيو
 .رظنم  ةعيضم . بلطم : هتلثمأ نمو اهديكأتو ةلالدلا ةوق ىف هقوفي هنكل «ىنعملا ىلع

 7 ةيصعم .دعوم .ةبحم

 . ايحرم :لثم : امئأد بصنلاب اعومسم هئم ناكامالإ, ةلمجلا ىق هعقوم بسح ىلع برعيو

 ىهاتصلا ر دصملا - "

 ؛ ةطوبرم ءاتاهدعب ةددشم ءاي: امه . نافرح هرخآ ىف دير ظفل لك ىلع قلطيو

 لثم . ةدايزلا لبق هيلع لدي نكي مل ىنعم ىلع ًالاد امسا ةدايزلا هذه هدعب ريصيل

 . اذكهو .. (نطولا نم) ةينطولا (كارتشا نم) ةيكارتشا  (ناسنإ نم) ةيناسنإ

 املا



 ةييرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 رددصملا مسا -+

 .ءاطع : لثم , هلعف ردصم فورح نع صقنيو . ردصملا ىنعم ىلع لدي ظفل وهو
 ميلكتو (مّلس نم) ميلستو (ىطعا نم) ءاطعإ : ةيلصالا اهرداصمف ؛ تابن مالك مآلس

 . (تبنأ نم) تابنإو (ملك نم)

 رئامضلا ىلارخألا ةلتعم لاعفشألا دانسإ

 . ءايلاو واولاو فلالا : ىه ةلعلا فرحآو . ةلع فرح هرخآ ام وه لتعملا لعفلا

 . ىقبي امس . الع . ىشم  ىضق . ىضري  ىعسي  ىعس : لثم فلالاب رخآلا لتعملا #

 . وجري  ولعي  ومسي : لثم واولاب رخآلا لتعملاو *

 , ىغتبي . ىضقنب . ىضتري .ىشمي  ىضقي : لثم ءايلاب رخآلا لتعملا #

 ىذلا فرحلا ةكرح ءاقب ىلع صرحا . اهلاثمأو لاعفالا هذه نم لعف ىأ تدنسأ اذإف
 : لثم . ةلعلا فرح لبق ام ىأ رخآلا لبق

 :اثيعشس اوفي تيعنت# ىعتش

 . نوضري :ىضرب
 . انيضق  اوضق . تب 30 9

 . نومسي : ومسي
 ١. ”نوجري: وجري 2

 : تلق اذإو . لعاف عفر لحم ىف عمجلا ريمض واولاو . عفر ةمالع نونلا نإف . نوجري بالطلا . تلقاذإ(١)
 ىنبم عراضم لمف ءوجريءو . لعاف عفر لحم ىف ىهو . ةوسنلا نون انه نونلا نإف . نوجري تابلاطلا
 . (لعفلا لصأ نم انه واولا) نوكسلا ىلع

 , ىلوالا ىف مزج ةمالع نونلا فذح) . اوجري نلو . اوجري مل باللعلا : لوقت مزجلا وأ بصنلا دعو

 . (ةيئاثلا ىف بصن ةمالعو

 عراضم لمف وجري : بارعإلا نوكيو . ةوسنلا نون انه نونلا) . نوجري نلو . نوجري مل تابلاطعلا : لوقتو

 نونو . ةيئاثلا ىف بصن لحم ىفو ؛ ىلوالا ىف مزج لحم ىف) . ةوسنلا نونب هلاصتال نوكسلا ىلع ىنبم
 (لعاف ةوسنلا

 ا



 ىفيظولا وحنلا
 . نولعي : ولعي
 : ناتلاح كلذ نم ىئثتسيو

 ,واولا لبق ةرسكلا ءاقب رذعتي ثيح ةعامجلا واو ىلإ هدانسإ دنع ءايلاب رخآلا لتعملا ١
 . نوضقي : ىضقي : لثم يف

 . نوضقي : لوقنف  واولا بسانتل ' ةمض ىلإ ةرسكلا انلوح انه

 . نوُقتبي . نوضتري  نوشمي : اهلثمو

 ىف .ءايلا ليق ةمضلا ءاقب رذعتي ثيح ؛ ةبطاخملا ءاي ىلإ هدانسإ دنع اولاب رخآلا لتعملا ."

 ءايلا بسانتل ةرسك ىلإ ماللا ىلع ىتلا ةمضلا انلوح انه . نيلعت تنأ : ولعي : لثم

 .حاجنلا نيِجرَت تنأ : اهلثمو . نيلعت تنأ : لوقنف

 م1١



 ةيرعلا ةغللا تايسامأ ىف

 رئامضلا ىلإ فضلا دل داثسإ
 8 2 كم مه

 ىضراملا لعفلا ىفف

 كملا بجي ماغدإلا بملجي

 نيفرح ددشملا لعج ىأ فرحلا ىلع ةدشلا ةباتك ىأ
 نكاس ىناثلاو كرحتم لوالا عفر ريمض هب لصنا اذإ كلذو
 كرحتم عفر ريمض هب لصتا اذإ كلذو وأ نينثالا فلآ : نكاس

 لثم ةغامجلا

 انددش (نحن) 'تدَّدش (انأ) اودش دش لثم
 تدك تنأ - تددش تنأ

 مددش متنأ - امنددَش امتنأ

 نددش نه ند ثلا

 عراضملا لعفلا ىفو

 كفلا بجي ماغدإلا بجي

 نون هب تلصتا اذإ لثم ىف

 طقف ةوسنلا نيدشت تنأ
 لثم نادشت (متنأ

 ندشت نتنأ نيرمألا زاوج درا
 دبدوب نوكسلاب مزج اذإ 0
 1 ادشن مل

 ل 106
 ملوأ ؛23)وري مل ارد ع

 هدر

 .لادلا ىلع ةحتفو ةدشب ؛ٌدري مل: لاقي نينكاسلا عامتجال )١(
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 ىفيظولا وحنلا
 لصفلا ريمض

 ؟ربخلا نياف :خيراتلا ةهدجمي هلامعأ هعفرت ىذلا ميعزلا نإت : تلق اذإ

 ربخلا نوكي نأ زوجيو «ىذلا» لوصوملا مسالا ربخلا نوكي نا زوجي : باوجلا
 . غيراتلا هدجمي ميعزلا : تلق كنأك . ةيلعفلا ةلمجلا

 نوكي نأ زاجو . ادتبملا ربخ هدجملا» نوكي نأ زاج ٠ بدؤملا دجملا بلاطلا : تلق نإو
 . بلاطلل اتعن «دجملا»و . ربخلا وه «بدؤملا»

 نإ: لوقتف , ربخلا لبق ريمضب ىتأت نأ كل« سبللا ليزتو , رمالا ىف لصفت ىكلو

 . اتعن دجملاو ءربخلا وه بدؤملا نوكيف .بدؤملا وه دجملا بلاطلا :لوقت وأ اتعن بدؤملاو

 ىنعملا اذه نمو ؛ةتيرقلا ءافتخاو , كشلا نيح رمالا ىف لصفي نذإ لصفلا ريمض
 :ةدئافلا ىلإ ءادتهالا ىف هيلع دمتعي هنأل ؛ دامعلا ريمض مهضعب هيمسيو . ةمساأ دمتسا

 . هثه دارملا حعيضوتب ' هيوقيو هدكؤي ىأ : هلبق ام معدي هنأل ؛ «ةماعدد ىمَسي امك

 هيوقت درجم هنم ضرغلا نوكيف , اسبل الو اكش لمتحي ال ام نيب انايحأ عقي دق هنكل
 نحن انكو» : يلاعت هلوقك . اريمض قباسلا مسالا نوكي نأ بلافلاو , قباسلا مسالا

 ريمض طسوت . لوالا لاثملا ىفف . ؛مهيلع بيقرلا تنآ تنك» : ىلاعت هلوقو «نيثارولا
 , ءايلاي ةبوصنم «ناك» ربخ «نيثارولا» ةملك نأ عم «نيثارولا» و ءان» ىتملك نيب لصفلا
 ريمض طسوت . ىناثلا لاثملا ىفو . (فصوي ال ريمضلا نال) اتعن نوكت نأ حصتاالو

 .«ناكم ريخ تعقو اهنال ةبوصنملا «بيقرلا» و «تنُك نم ءاتلا» نيب «تنا» لصفلا

 : لصملا ريمض بارعإ

 ىذلا مسالا برعي اذلو , دوجوم ريغ هنأكف « بارعإلا ىف لصفلا ريمضل رابتعا ال
 : ادمحم : «سراحلا وه ادمحم تئنظ» : لثم ىف لوقتف . هلبق ام ةجاح بسحب هدعب

 «سراحلا» ةملك تناك نإف . ناث لوعفم : سراحلا .لصف ريمض : وه .لوأ لوعفم

 ةلمجلاو ؛ هل ربخ هدعب امو . أدتبم ذئدنع ناشلا ريمضف (عفرلا اهيف زوجي هنال) ةعوفرم
 .«نظد لعفلل ايناث الوعفم بصن لحم ىف امهنم
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 ةيبرعلا ةخللا تايساسأ ىف

 نأشلاريمض
 ىتلاو' اهثع مالكلا داري ىتلا لاحلل ىأ نآأشلل زمري هنأل :نأشلا ريمض» ىمسيو

 داليم رهدلا وه  ازيزع ىقبت ال مايالا ىه : لثم . ةرشابم هدعب اهيف ثيدحلا روديس
 .ىقيدص اي ةايحلا ىه_لغشو

 .هيلت ىتلا ةمهملا ةلمجلل اديهمت الإ سيل ةقباسلا ةلثمالا ىف ريمضلا ميدقتف

 :ناشلا ريمض بارعإ

 م5



 يفيظولا وحنلا

 ىدعتملاو مزاللا لعملا

 ىدعتلا مراللا

 بلاطلا جرح -

 نيلوعفل نيلوعفل ديحاو لوعفمل

 ربخلاو أدعبملا اهلصأ ربخلاو أدعبلا امهلصأ سيل بلاطلا سردملا جرعخأ

 الدثعم رجلا دهاشملا مله - 22 نسمردلا بلاطلا سردملا مهفأ سردلا بئاطلا مهن -

 ربكا هللا نمؤملا ىأر - 2 سردلا بلاطلا سردللا ْمُهْف - فحتملا بلاطلا يار -
 احضاو قحلا نمزملا ىأر

 ليعافم ةئالبل

 الدنعم رجلا دهاشملا نويزفلتلا ملعأ

 ربكأ هللا نمؤملا لفعلا ىَرأ

 :اطحال

 .(جّرخ . جرخا) فيعضتلا وأ ةزمهلاب ىدعتي نأ نكمي (هب الوعفم ذخاب ال ىذلا) مزاللا لعفلا ١
 , ..(مهف . مهقأ) نيلوعفم ىلإ ادحاو هب الوعفم بصني ام ىدعتي نا نكمي فيعضتلا وا ةزمهلاب -
 ىف هاَّرَر ينعمب) ىَرأ هه#- ىار ؛ملعأ هه ملع] ةثالث ىلإ نيلوعفم بصني ام ةيدعت نكمي كلذكو - ؟

 .[(ةيماعلا

 ارامل
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 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 فرحب ىدعتلاو اهسمنب ىدعتلا ثيح نم لاعفألا
 دحأو ىنعملاو نيفرحب ىدعتي ام اهنمو :فرحب ىدعتيو هسفنب ىدعتي ام لاعفالا نم

 :ىلي ام ظحال ..فلتخم ينعم ةلاح لك يف هل نوكيو ؛ءفرح نم رثكأب ىدعتي ام اهنمو

 2( قالا )090 )010

 الخ نزح ركش اريرقن بلاطلا بتك
 ل : ء) . 6

 ربح نم رثكأب دعتم (فرح نم رثكأب دعتم) (فرحي وأ /هسفنب دعتم) (هسفنب دعتم)
 لعبا ملا

 ديحار ىنعلا
 فلتخي ىنعملاو لاو ىنمملاو

 ب الع نم الخ هل نزح هيلع نزح 0 9

 هقنب اليخ هنمل نم اناكللا اهع . 8 7

 ؟درفنا) 2 بيعلا نم الخ 0

 ناكملاب الخ بغر

 (فرحب رأ /هفنب دعتم)
 (همزل)

 هنع بخر هبف بغر .ىنلا بغر

 (ههرك)

 (هبحا) دححاو ىنمملا



 يفيظولا وحنلا

 التضمين١١(

 اندجو اذإف . موزللاو ةيدعتلا ىف همكح ىطعيف . رخآ لعف ىنعم لعف ىدؤي نأ وهو

 لعف ىنعمب مزاللا لعفلا مدختسا هنأ اذه ىنعم ناك , هسفنب بتاكلا هادع دق مزال ًالعف

 : لثم . هانعم ىدؤي دعتم

 لعفلا اذه نأ عم ةرشابم هب لوعفملا ىلإ :مزعت» لعفلا ىّدُع دقف . رفسلا اومزعتال

 تعقو امنإو . رفسلا ىلع مزعت ثنا: لصألا ىف لاقي ذإ. رجلا فرحب الإ ىدعتيال مزال

 اووُنتال «رفسلا اومزعتال» ىنعمف «ىِوْنَّت» ىدعتملا لعفلا ىنعم هنيمضت ببسب هتيدعت
 . رفسلا

 ٌدعتم هلصأ ىف «عمس» لعفلاف «هدمح نمل هللا عمس» : ًامزال ىدعتملا لعج ةلثمأ نمو

 . ماللاب ىدعتي ىذلا , «باجتسا» ىنعم نمضت انه هنكلو ؛ هسفنب

 طورشب , ىعامسال ىسايق نيمضتلا نأ "7 ةرهاقلاب ةيبرعلا ةغللا عمجم ىأر دقو
 : ةثالث

 . نيلعفلا نيب ةبسانملا قيقحت : لوالا

 . سبللا اهعم ْنَمْؤِيو ء رخآلا لعفلا ةظحالم ىلع لدت ةنيرق دوجو : ىناثلا

 . ىبرعلا قوذلل نيمضتلا ةمءالم : ثلاثلا

 . ىغالب ضرغل الإ نيمضتلا ىلإ أجلُي الأ عمجملا ىصوأو

 .اهرعي امو ١14/7 يفارلا وحنلا )١(
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 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 فرحب ةيدعتملا لاعفألا ضعب

 .هكلهأ : رهدلا هيلع ىتأ هب ماقأ : ناكملاب ىتأ : ىتأ

 .لهست : رمالا هل ىّنَت  هتثج : هيلإ تينأ
 .عمتسا : هيلإ نذآو هل نذأ_هلمع هل قلطأ : اذكب نالفل نذأ: نذأ

 ئشلا ىف هل ّنذأ كلذكو هل هحابأ : ئشلاب ّنذآةعاط عاّمس تعمس ىأ : اهبرل َتْنذأ
 .هل هزاجأو هحابأ :

 .ههرك : هنم َفنآو ئشلا فنآ : فنأ

 .شٌدَفو يصقتسا : رمالا نع ْثَحَب : ثحب

 .لخاب وهف عنمو كسمأ : هنع َلْخّبو هيلع َّلْحَب  هلامب لب : لخُب

 .لمعلا ىف ُهَمِدَق : ءادتبا هلعف , هب ادبو ىشلا أدب : أدب

 .ًاديدش ىذا هاذآو هدهجأو هبعتأ : رمالا هب َمَّرَب هنع لاز : ناكملا َحَّرَب : حرب

 هسفنب ثعبنيال ئش لك) .هريغ عم هلسرا:هب َثَعَّب .هدحو هلسرأ: هثعب : ثعب
 .( هب تثعب لاقيف ءابلاب هيلإ ىدعتي ىدعتملا لعفلا نإف . ةيدهلا وأ باتكلاك

 .مهل عضخو مهعبات :مهل حنجو مهيلإ حّنج لام :هيلإ َحَّنِجو ملسلل َحَّنَج : حنج

 .باوجلا هل در: هلاؤس ىلإو هلاؤس نعو هّلاؤس باجا : باجأ

 رواج  هنع جرخ : قيرطلا نع راج  هملظ : اًروَُج روجي مكحلا ىف هيلع راج : راج
 .هراوج بلط : هب راجتسا  فكتعا : دجسملا ىف

 نم تيبلا زاجا  هّعَوَس : ناكام هل َرَوِج هيف راسو هكلس : هب زاجو ناكملا زاج : زاج
 . طَرقأ : ءىشلا ىف ْرْوَجََت  هعم رخآ تيبب ىتأ ىأ هرطش متأ : رعشلا

 .هاوّرو هب ربخأ : هب ثدحو ثيدحلا ثّدح : ثدح

 .ةمومذم ةبغر اهيف بْعَر : ايندلا ىلع صرح  دهتجا : هيلع صّرح : صرح

 .هيلع نزحو ؛هل نزح : نزح

 ل



 يفيظولا وحنلا
 ىلع ٌلَوَّقلا قحّيو) قدصو تبثو عص :رمالا قَحو .بجو : اذك هيلع َقَح : قح

 كل قَح -توبثلاو موزللا ىنعمب هلك : باذعلا ةملك هيلع َتقَحو لوقلا هيلع ْقَح (نيرفاكلا

 .هب ريدج : اذكب قيقح نالف -بجو : لعفت نأ

 ىف هب لَح_موقلاب لحو هيف لزن : ناكملاب لح َبَجَو : هللا رمأ هيلع لح : له
 هل لح  ةرافكب اهنم جرخ : هنيمي نم للحت  هبجوأ : رمالا هيلع لَحآو هيف ُهّلزنأ :ناكملا
 .اذك

 رمألا لاحأ طقس : هنع لاح  رخآ ىلإ ناكملا نع لاح  بلقنا : دهعلا نع لاح : لاح

 .هيلع اروصقم هئم ابولطم هلعج :نالف ىلع

 .هترصن كرت : هنع َلَذَخَو ُهَلَدَح : لذخ

 ةعماج ىف جرخت  هلاتقل زرب وأ . هتعاط ْدَبْن : هيلع َجَرَخ  هجرخأ : هب ٍجَرَخ : جرخ
 .هيدي ىلع ملعتو بدأت نالف ىلع جرختو . ملعت : اذك

 .همهو ىف عقو وأ نايسن دعب هركذ : هلاب ىلع َنَطَخو هلابب َرطَخ : رطخ

 -درفنا: هسفنب لجرلا الخ هونكاس لحر : هلهأ نعو . هلهأ نم لزنملا الخ : الخ

 نأمطا: لاب الخ  همزل : ناكملاب الخ هب عمتجا هيلإ الخ  هنم ّئِرُب : بيعلا نم الخ
 .حارتساو

 .هيلع فاخو هنم فاخو (هفاخ) انالف فاخ : فاخ

 .هلمع ىف لجرلا بأد : باد

 .هب هُمّلعأ ءىشلاب هارد ءىشلاب ىَرَدو ءىشلا ىَرذ : ىرد

 .ةعلسلا َبِيَع ْمّتَك : هيلع َسْلَدَو عيبلا ىف نالفل نالف سّند : سلد
 .رمتساو تبل : هيلع موادو ي رمالا ىلع ماد : ماد

 نيدلا ىف َبَهَذ  دبالا ىلإ ىضم : ضرالا ىف ّبَهَذ هلمع ىلإ هراد نم َبَهَذ : بهذ

 .ايأر هيف ىأر : ابَهذَم
 هب خضر  اليلق ىطعأ : هلام نم َمَضَر  هّقد : رجمحلاب ةيحلا سآر غضر : خضر

 .اهب هدلج : ضرالا
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 ةيبرعلا ةغللا تابساسأ ىف

 : رمآلل هئيضّرو هيلع ثتيضرو .هنع تيضرو ؛هب تيضّرو ءىشلا تيضر : ىضر

 .هباوث دارأو هللا ُهّلِبَق : نالف نع هللا ئضر . هل ًالها هُتيأر

 مل: ءىشلا نع بغر هيلع صرحو هبحأو هدارأ: هيف بغرو ءىشلا بغر : بغر

 عفرت : هنع هسفنب بغر  (هلأس) هل عرضو لهتبا : هيلإ بغر  ههرك ىأ هيف دهزو هدري
 .هدارأ : هيف بغتراو ءىشلا َبَعَتَرا هيلع الضف هسفنل ىأرو هنع

 . اهيلع بكرو ةبادلا بكر : بكر

 .راشأو اموأ: هيلإ زمر : زمر

 .هنع هبغر :ءىشلا ىف هَدَهَر  هنع بغَر : ءىشلا ىف َدهَز : ده
 2 يدم ىو 5 5 0 6 اى

 جوزت اهب لهأت : ةارمأبو ةأرما جوزت  اهيلع هل دقع : ةأرمال وأ ةأرماب هجوُر : جوُر

 .مهرهاص : مهب جوزتو مهيلإ جوزرت  ةجوز مهنم ةأرما ذختا : موق ىف

 ىف دعبأو رشتناو بلقت : ضرالا ىف نال حبس هيف حبسو ءاملاب حبس : حبس

 : هل تحبسو : هلل تحبس - هنم رثكأ : مالكلا ىف مبس  ريسلا

  هقراف: عجولا هنع نكس حاترا: هيلإ نكس  ماقأ : اهيف نكسو رادلا نكس : نكس

 .ةدحاو راد ىف هّنُكأس

 .اهلخدأ : هبيج ىف هدي كّلس  اهيف كلَّسو قيرطلا َكّلس : كلس

 .هيسْن : هنع ًآلمسو ءىشلا الس : الس

 .هيلإ ىَفصآ:هيلإ عمسو , هل عمس : عّمس
 .هكرت : ءىشلا ىف اهس  ملع عم هكرت : ءىشلا نع اهس : اهنس

 ىنعمب اهلك .هيلع ءاسسأو ؛هيلإ ءاسأو ,هل ءاساو .نظلا هب ءاسأ , اًنظ هب ءاس : ءاس
 .دحأو

 .لاز : بضغلا هنع َرْياَست  ُهَكّلس : هيف راسو قيرطلا راس  دلب ىلإ دلب نم راس :راس

 .هيلع سبل : رمالا هيلع هبَش ُهَلْثَم : هب ههبشو هايإ هبش : هبش
 مهنم ّيَرَخ : هموق نع صّخّش  فرْطَي ملو هعفر اذإ: هرصبب ثيملا صخّش : صخش

 .بهذ : دلب ىلإ دلب نم صّخَش  ٌمَجَر : مهيلإ صخش -
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 ىفيظولا وحنلا
 .هايإ هملعأ: رمالاب ُهَرَعش هل نطق :هل َرَعش هب ْمَلَع : ءىشلاب َرَعَش : رعش

 .هركشو ؛ هل ركش : ركش

 .تيكشُتو , ثيكتشاو , هيلإ توكش : اكش

 حرف : هب تملش : ثمل
 .ثمَجَه : موقلا ىلع تاَبص  جرخ : نيد ىلإ نيد نم اًبص : اًبص

 .ريخلا ىلإ ىبصتل هسفن نإو . هيلإ توبص : ابص

 ٌردصَت  هنع اوُعَجَر ' ناكملا نع اوٌرَدَص  هيلإ اوراص : ناكملا ىلإ موقلا َرَدَّص : ردص

 .ءاملا نع اوٌرّدص  اذكب هباتك ردص  هردص ىف َسَلَج : سلجملا ىف

 , لاتقلا موقلا قّدَّص  قدصلا هآأبنأ : ثيدحلا ىف ُهَقَدَصو :ثيدملا ُهَقَدص : قّدص

 .هيف اودتشا : لاتقلا ىف اوقدصو

 .هفّشُك : هب حرصو . ءىشلا حرص: حرص

 . حطسلا ىلإ دعصو حطسلا ٌدعَص  افرشم ىقترا : هيف دعَصو , ناكملا دعّص : ٌدعَص

 ب ُرحضو هنم ري: رجه
 .هب رضو ُهرض : رمش

 .هيطعي نأ هلآس : هل عرضو « هيلإ عرض : عرض

 .اهاقلا : ةيضقلا وأ ةلأسملا هيلع َحَرَط  هامر : هب حرطو ؛ هحّرط : حرط

 .هاجرو هيلع صرح : هب عمطو , هيف عمط : عمط

 .مهيلع فاطو ,موقلاب فاط لوح فاطو .تيبلاب فاط : فاط

 .ىّنظ عضوم ةتلعج : هب تننظو ؛ءىشلا تننظ : ْنَظ

 .هبلغ : هبو ؛ هودع ىلع رهظ : رهظ

 .هيف ماقأ : ناكملاب َقِمُعو . ىقبو هب َقِزَل: بيطلا هب َقِبَع
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 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 .ديري امب هل عجر ىأ ١ هركي امب هيلع ْمَجَر : هيلع فطعو -قفشأ : هيلع فطع : فطع

 .هنع هاحمو هباقع كرت : هلافع  هبنز نع افعو , هبنذ هنع افع : افع

 .هرمأب قفِر اذ نكي مل: هب َفّنَعو , هيلع َفْنَع : نع

 .هنع هَفَّرَص : دئاع اذك نع هداع  عَّجَر : هيف داعو . هل داعو ؛ هيلإ داع: داع

 ا 1 .هوءا# 5ك
 .  هضفح : هتوص نم ضع : صغ

 .فاخ : هنم عرفو « .هرصنو هثاغأ: هل َعِزَفو , هعْزَف اجل: هيلإ عزف : عزف

 .ذذلتو عّممت : ءىشلاب هُكَفَن  بجعت : اذك نم هكف : ُهكَف

 .عمجر : هيلإ ءاف : ءاف

 : هب ضَبقو هيلع َضْبَق هيلع فك عمجو هديب هلوانت : ءىشلا هديب ضّبق : ضبنأ
 ىلإ ٌنالف ضِبُّق  هميرغ ىلع َضِْبَق  هكاسمإ نع عنتما : ءىشلا نع ضبق  هكسمأ
 .هللا ةمحر

 5 42 ىلا 35 م. مود <

 .اذكب هللا ىلإ برقتو - ىنم برتقاو . هيلإو هنم برق : برق

 .هيف دحلا زواجتي ملو لدعو طسوت : ءىشلا ىف َدَّصَق  هيلإ دصقو , ُهَدصَق : دصق

 :هبرضب هيلع ىَضَق  هايإ هغلبأو هاهنأ : رمألا هيلإ ىَضَق  مّكح : هيلع ىضَق : ىضق

 .بجعلا ةياغ هنم بجعل: بجعلا هنم ىضقو  هلتق

 .ىعاسملا لين نع باعصلا هب َتَدَعَقام هب متها : هل َدَعَف  هكرت : رمالا نع َدَعَف : دع

 : هنع لاق  ىرتفا : هيلع لاق  راشأ ىأ هديب وأ هسأرب لاقو . هب مّكح : هب لاق : لاق

 .ربخأ

 ماقأ_هقاطأ: رمالاب ماق مهيلع ماَوُق وهو , الفاك مهيلع ظفاح : هلها ىلع ماق : ماق
 .ُثِبَل : ناكملاب

 .هب هطاحأ : ءىشلاب هلك _ هيلع َلَقَت : رمألا نع لَك عطقُي ملو اَبَن : فيسلا لك : لك

 : هللا ىلإ هَرما أجلا  هّنجرحأ : تأجل هيلإ تاجتلاو ؛هيلإ ْتْدَجلو . هيلإ تأجل : اجل
 .هيلإ هلكوأو هدئسأ
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 ىفيظولا وحنلا

 ىلإ هعوضوم نع هفرص وأ أطخلا ىلإ بارعإلا نع هب لام : همالك ىف نحل : نحل

 ىلإ اهفرصي اهب نطف : هتجحب ْنَحل وهو  هَمِهَف (ءاحلا رسكب) ىنع كلذ نحل  زاغلالا
 .هبحاص نم هتجحب ْنحلا نالفو ؛ ءاش هجو ىا

 .هزاتجا : هب رّمو هيلع رم : رم

 ييأر تضرام  باوصلا نع داح : هيأر ىف ضرم كش : هرمأ ىف ضرم : ضررم

 .كيف ىسفن تعداخ : كيف

 : سأكلا ايمح هيف تشمت  ىعس : ةميمنلاب ىشم  ىدتها :هرونب ىشم : ىشم

 . تا ل

 إطخلا نم ليلق ىف هكرت : هل ىضمأ  ذفن : هيلع ىضمو رمألا ىف ىضم : ىضم

 .رذع هيف إاطخلا بحاصل نوكيال عوضوم ىف بقاعيف « هاصقأ هب غلبي ىتح

 هب عئمتو فَكْنا :هنع عنتماو هب عّتَْمََت  هنع هعّتم ؛هّقح نم ةّعنم , هقح هعنم : عفم
 .ىمتحا : اضيأ

 هبلغ : هب لام  هملظ : هيلع لام_ ههرّكو هنع لدع : هنع لام : لام

 ىلإ ٍوْلْع نم لزن  هكرت : رمالا نع لزن  َلَح : مهيلع لزنو « مهب لزنو  مهلزن : لؤذ

 ىإ

 مث ام سن

 بسني وهو مهيلإ بستنا ةيتس استي لوف نين بكينا ءاسنلاب بسُن : هيل

 . ىبيسن هنأ ىعدا : ىلإ بسنت  مهيلإ

 .هل تحصنو , هّتحصن : حصن

 .مهكلهأ : مهيلإ رهدلا َرْظن - باتكلا ىف ترظنو - هترظنو .هيلإ ترظن : رظن

 .هب قثو : هيلإ مان  نامطاو نكس : ءىشلا ىلإ مان : ماف

 .تاششبب : :هب تششهو هل تششق : شه

 هدعو : رشلا ىف ادعو هذمعو : ريخلا يف اريك ندع هيدعوو.ء ءىسشنلا دعو : دعو

 .هدعوأ رشلا ىف لاقي ام رثكأآو (ردصملا امهنيب قرفلا) ًاديعو

١6 



 ةيبرعلا ةغللا ثايسامأ ىف

 مم م

 .دروو مدَق : هيلإ دفوو . هيلع دفو : دفو

 .هنيبتو همهف :هدنعام ىلع فَقَو  ناكملاب فّقو : فقو

 .هّريغ ديري وهو هيلإ همهو بهذ : هيلإ مهو : مهو
 30000 1 هد ينم #خ نب

 .هي نقوم وهف هققحتو هملع ىأ : هنقيتساو , هب نقيو  هنفينو « هب نقي : نقب ةاك وهف ةقوحت دلع 121: قمت قبو ةنقنناو هن 'قن“:

١61 



 ىفيظولا وحنلا

 نإ ال ام نسل

 ريذن الإ تنا نإ اعص قوفتلا سيل

 اسيل» وأ ؛ام' ىنعمب انه نإ تلبيس

 :اهل لمع الر اوهلر اعل ةايحلا ام

 وهلو بعل .ةايحلا ام

 50-5- نإ لمع لمعت
 ايوبحم نواهتم ال (سنجلل ةيفانلا ىهو)

 بوجحم هجاو ءادأ ىف اًنواهتم ال

١17 



 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 «نم , تالامعتسا

 اهل لمح ال (ةيطرش) نولعف مزمن
 ةلمجلا ىف اهعقوم بسح برعتو دهري ام ىلإ لصب دهتجب نم -

 . برضأ برضت نم مالف -
 ةلوصرم ةيماهفنسا

 (ىئلا وأ ىذلا ىنعمب) ؟قوفتحلا نم

 (هب لوعفم) قوفتي نم ئفاكأم ؟بوكلا رك نم

 (لعاف) .اليرط هنرظتنا نم ءاج

 (هبلإ فاضم) حج ركاذ نم لك



 ىفيظولا وحنلا

 , الر تالامعتسا

 ةفطاع ةيفان ةيهان

 فطق فرح ىأ ؟عراضملا لعفلا مزجنا

 ورمع ال دلاخخ ءاج .موق نم موق رخسبال -
 ارمعال ادلاخ تيأر مكسورد ارلمهتال

 ورمع ال دلاخب تررم ب

 ةدئاز

 ؟باتكلا لهأ ملهي العلا

 «ال نألد اهلصأ ؟الثلد

 درفملل ةيفان 202سنجلل ةيفان لوسكلا قوفتبال
 ًابربحم لوسكال ةايحلا مم سأيال 2 1لعف اهدعب#
 «سيل لمع لمعت» ؛نإ لمع لمعت» اهل لمعالو

 : ىمسن اذلو اهربخ نأ ريغ

 سيلب ةهبشملا امئاد فوذحم

|]4 





 تايوغفل



 ةيبرعلا ةغللا تابساسأ ىف

 ثدحتلا دنع أطخلاو باوصلا

 ىحصملا ةيبرعلاب

 وا ةحصلاب مكحلا هساسا ىلع موقي ءصاخ ىباوص ىوتسم ةجهل لكلو ةغل لكل
 ىف ةغللا ناشو .دارفالا ىلع ىوغللا عمتجملا هضرفي ىعامتجا سايقم وهو .أطخلا
 :يعامتجالا كولسلاو ,نيدلاو ديلاقتلاو تاداعلا ىأ .ةفاقثلا نوئش لك نأش كلذ

 .صاخلا يباوصلا اهاوتسم رهاوظلا هذه نم ةدحاو لكلف

 نيب فالخلا لئاسم نم ريثكف .اددحم ادماج ارمأ سيل ةفلل ىباوصلا ىوتسملاو

 ئوتسلملا دمدهت: ىف فالتخالا اهيبشسا زوهي الاجو زوجت ام لوح ءامدقلا ءاضلقلا
 .ىئاومصلا

 ضعبل ةيوغللا عماجملا تافاضإ امو ءسمألاب هريغ مويلا ىباوصلا ىوتسملاو

 نمز ذنمف .ةفلل يباوصلا ىوتسملا راطإ يف ليدعت الإ تارابعلا وأ غيصلا وأ تاملكلا
 ىوتسملا ةرئاد جراخ خلا...ةبنك .فارغلت .نوفيلت : لثم تاملك تناك ديعب ريغ
 ىهف .ةرهاقلاب ةيبرعلا ةغللا عمجم  اهريغ عم اهرقأ نأ دعبو مويلا امأ .ىباوصلا
 .هيف ةلخاد

 عزج- :لئاقق لوقك) توصلا ىف نوكي دق  ةيحانلا هذه نم .ةغللا ىف أطخلاو

 ىف نوكي دقو .(هتلثمأ رثكأ امو) وحنلا ىف نوكي دقو .(اهعذج ىنعي وهو «ةلخنلا

 حتفب موطرخ لاقي وأ .اهرسكب باوصلاو ءارلا مضي ةبرجت لاقي نيح فرصلا

 نم نالف جرخت :لئاق لوقك تادرفملا ىناعم ىف نوكي دقو .اهمض باوصلاو ءاخلا
 ,بردتو ملعت اهانعم انه :جرخت» نأل ؛اذك ةهماج ىف جرخت باوصلاو .اذك ةعماج

 .اهحلصأ ىأ ضرالا جّرخو ,اهساسو اهبّذأ ىأ هسرف جّرخ لاقي اذلو

 .نحللاب ىمست . مهرصع ىف ةغلل ىباوصلا ىوتسملا ىلع اسايق .سانلا ءاطخأو
 ءايدالاو نيفقثملا نم ريثك نيبو مويلا بالطلا نيبو ةماعلا نيب عئاش نحللاو
 .ءارعشلاو



 تاسميوفغل

 نحل امدنع مالسلاو ةالصلا هيلع لاق ذإ(ص) لوسرلا دهع ذنم ميدق نحللاو

 .«مكاخأ اودشرأ» :هترضح يف لجر

 طقن ىلإ تدأ ىتلا تاظوحلملاب بلاط ىبأ نب ىلع دهع ىف هملاعم تحضتا مث

 هاوفأ نم ةفللا عمجل ةبئادلا ةكرحلاب نييومألا دهع ىف هاجتالا اذه ىوقو

 .«نحللا تعمس اذإ سرضا داكأ : زيزعلا دبع نب رمع ةفيلخلا لوق ىور دقو .كلذل

 مث ؛رثنلاو رعشلا نم كلذ ىلع دهاوش دروتو ؛هباوصو أطخلا ركذت ىتلا نحللا بتك

 .انرصع ىتح نحللا بتك كلذ دعب تعباتت

 ,ةصاخلا ضعبو ةماعلا هيف نحلي ىتلا بيلاسالاو تاملكلا ضعب كيلإو
 عم ,عامسلاو ؛ةعئاشلا ءاطخألا مجاعم ىلع كلذ لك ىف اندمتعا دقو .اهباوصو
 :طيسولا مجعملا اميس الو ؛ةثيدحلاو ةميدقلا ةيوغللا مجاعملا ىلع كلذ لك ةعجارم
 .ةرهاقلاب ةيبرعلا ةغللا عمجم تارارقو (ىروسلا) ىسردملا مجعملاو



 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 لفت الو لق

 (ةحيصملا ةفللاب ثدحتلا دنع )

 .ءادآ :لقت الو ,ءادأ :لق.١

 .ليربأ :لقت الو :ليربإ :لق.؟

 .ةزاجأ :لقت الو ؛ةزاجإ :لق- "

 .ىلع بجأ :لقت الو ,نع بجأ :لق. ؛

 .نالف ىلع رمألا لاحأ : لقت الو :نالف ىلإ رمالا لاحأ :لق. ©

 .يئاصخأ :لقت الو ,صتخم وأ ىصاصتخا :لق.1

 .طوبطخأ :لقت الو .طوبطخأ: لق

 .ضر :لقت الو :نعذأ :لق 6

 .ابرإ ابَرإ :لقت الو ءابرإ ابَرإ هعطق : لق. 4

 .دهشّنسا :لقت الو ؛بورحلا ىف دهشّتسأ :لق-١ ١

 .جنفسإ:لقتالو .جنفس|:لق.١
 .رفاظأ :لقت الو . رافظأ :لق. ١ ؟

 .اذك ىلع داتعا : لقت الو ءاذك داتعا : لق 7 ١

 ؛روضحلا نع رذتعا :لقت الو .روضحلا مدع نم وأ .روضحلا مدع نع رذتعا لق- 4 ١

 .هنع رذتعُي ال روضحلا نال

 .برعا وأ ,برعإ : لقت الو .برعأ : لق .65

 .سطسغأ :لقت الو .سطسغأ :لق. 1

 .ايقيرفأ :لقت الو ؛ةيقيرفإ وأ ةيقيرفإ : لق. ١



 .فيفك عمج ءاّقكأ نال .ءاقكأ :لقت الو .(ءفك عمج) ءافّكآ :لق

 'هاقتلا وأ انالف ىقتلا :لقت الو ؛هعم ىقتلا وأ ؛هب ىقتلا وأ ءنالفب نالف ىقتلا :لق . 4 ١

 .امهعامتجا امنإو ؛:ةيؤرلا درجم ديرت ال تنأو ؛هآر هانعم هاقتلا نآل

 دنع سام ا الو ءسام :لقت الو .(ساملالا :لاب فيرعتلا دنعو) ساملا :لق.7 ٠

 .فيرعتلا

 ١" موينم:لقت الو ؛موُيْنمْلا :لق .

 .ازنولفنأ :لقت الو ؛ازنولفنإ : لق ""

 .رمألا ىف تب :لقت الو ,رمالا تب :لق. " "

 .روخبلا :لقت الو .روخبلا :لق .؟ ؛

 .ةيئادبلا .. :لقت الو ؛ةيئادبلا بوعشلا : لق . < 4

 .ءدب :لقت الو ءءَدَب :لق "1

 .ليمرب :لقت الو ؛ليمرب :لق. ٠"

 .جمانرب :لقت الو ,جمانرب : لق 4

 .ةرشب :لقت الو .هجولا ةّرَشْب : لق.

 .ةثعبلا : لقت الو ,ةيدمحملا ةثعبلا :لق ٠"

 .ةيسارد ةثعب :لقتاالو ؛ةيسارد ةثعب :لق ١.

 .اهضعب قوف ... لقت الو ,ضعب قوف اهضعب بتكلا لق. ""

 .ضوعابلا لقت الو ,ضوعبلا : لق . "7

 .ةضوعابلا :لقت الو ,:ةضوعبلا : لق. "4

 5 نع اوءاج :لقت الو ,مهيبأ ةرّكَب ىلع اوءاج. :لق "4

 .ةلب ... :لقت الو .ةلب نيطلا داز : لق . <

 .(ءارلا نيكستب باوصلا) .ايسراهلب :لقت الو .ةيسراهلب وأ ايسراهلب :لق. 1
 .(ريدختلا ةدام) جنب :لقت الو ,جْنُب :لق



 ةيبرملا ةغللا تايساسأ ىف

 .جسفنب :لقت الو جسفنب : لق

 .ةقتوبلا :لقت الو ,ةقتوملا :لق- ٠

 ...رفوتت :لقت الو ؛طورشلا هيف رفاوتت : لق . ؛١

 .ةبرجت :لقت الو ؛ةبرجت :لق ؛"
 .راكذت قت الو ,راكذت :لق. 4”

 .لزنملا ىلإ للسن :لقت الو ؛هنم للسن مث لزنملا لخد :لق ؛ 4

 .هيلع تفرعت :لقت الو .هيلإ تفرعت : لق. 4
 .(ريص ال اهانعم ءازع ال) .تاديسلل ءازع ال : لقت الو :تاديسلل ةيزعت ال : لق . 1

 .هيلع دوعت :لقت الو ؛ءىشلا دوعت :لق.

 ...ىف سعاقت :لقت الو ؛ءادأ نع سعاقت :لق . 6

 ...بيهت :لقت الو .نينطاوملاب بيه :لق . 9
 .(تبك :لقت الو رداصملا ةمئاق ىأ) رداصملا ْتَبَك :لق- 6٠

 . ةنّكُت :لقت الو ,ةيركسع ةنُكُت :لق . ١

 .هتبعج :لقت الو ,هتبعج ىف ام جرخأ :لق 6"

 .ةطلج :لقت الو ؛ةيومد ةطلج :لق 07

 .ةسلجلا ... :لقت الو .ةقباسلا ةسلجلا ترضح :لق- 68

 .دّبِهَج :لقت الو .ذابهج وأ ذبهج :لق . 0

 .ىروهج :لقتالو ؛ريهج وأ ئِرَوِهَج توص :لق. 41

 .دنهلا زوج :لقت الو .دنهلا زوج : لق. 01
 .ةقوج لقت الو .ةقوج : لق .

 .كارح الب :لقت الو .كارح الب :لق . 4

 .صرح لقت الو ,ىلع صرح :لق. ٠



 .يفّرحلا :لقت الو ,ئفرحلا :لق.١

 .نويفّرحلا :لقت الو :نويفرحلا :لق 7
 ءاسحلا : لقت الو ؛(قرملا) ءاسحلا :لق 7

 ..ةبلح :لقت الو ؛قابسلا بلح : لق 4
 .لجازلا مامحلا :لقت الو ؛لجازلا مامح :لق .4

 .ةيساسح :لقت الو ؛(ةيجراخلا لماوعلاب رثآتلاب دادعتسالا) ةيساسحلا :لق 1

 .هتّيساَسَح ... لقت الو ,هتيساسح طرف نم ىكب : لق ١

 :ثيدحلا يفو .ةليذر وأ ةليسخف نوكي .ناسنإلا ىف قلخ ىهو) ةلصخلا :لق.
 مضب . ةلصخلا نال .ةلصخ :لقت الو .(١قافنلا لاصخ نم ةلصخ هيف تناك نم»

 .هضعب وأ عمتجملا رعشلا اهانعم .ءاخلا

 .مصخلا :لقت الو .مصُخلا :لق 5

 .ةيصخ :لقت الو ,ةيصُخ :لق ' ٠

 .راضُخ الو تاورضُخ :لقت الو ءرضُْخ وأ تاوَرضَخ :لق ١

 .ةبطُخ الو ةبوطُخ :لقت الو ؛(اهنم جاوزلل ةأرملا بلط ىهو) ةبطخ : لق."

 .رايخلا :لقت الو .ىركسعلا رايخلا :لق 77

 ...ىلع بأد :لقت الو ءلمعلا ىف باد :لق

 .مولبد :لقت الو ,مولبد :لق
 .(هيلع سلجُي ابلاغ بشخ نم ليطتسم دعقم :ةكدلا) ةّكدلا :لقت الو .ةّكدلا : لق 1

 ...ةطابر :لقت الو ,شأجلا ةطابر :لق .لا/

 .أدب ثيح ىلإ عجر :لقت الو أدب ثيح نم عجر : لق

 ,عاعر :لقت الو ,(مهل ماظن ال نيذلا سانلا) عاعر :لق .

 ...حدر :لقت الو ,نمزلا نم حَدَر :لق ٠

 .مّقر :لقت الو , مقر :لق.١



 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 .ناهر :لقت الو .ناهر :لق 67

 .نع داز :لقت الو ؛ىلع داز : لق 7
 .دنز :لقت الو ءدْنَّز :لق 1

 .(ءاهلا عتفو ىازلا مضب باوصلا) ةرّهّزلا بكوك :لقت الو ؛ةَرَهّزلا بكوك : لق
 .ةريقفلا :اهانعم نيسلا مضب .ةروبسلا نال ,ةرويُس :لقت الو :ةروبس :لق 7

 .روحسسلا :لقت الو ءروحسلا :لق- 17
 ...طقس :لقت الو ؛(هيف ريخ ال ىا) عاتملا طقس : لق

 .ءاحمسلا ... :لقت الو ؛:ةحمسلا ةعيرشلا : لق 5

 .هدمغ نم درجم ىأ تلصم فيسو .تلسم فيس :لقت الو ,تأصم فيس : لق. 6

 .قيش ثيدح :لقت الو ؛قئاش ثيدح :لق ١.

 .هتياهن ىلع ناجرهملا فرش :لقت الو .هتياهن ناجرهملا فراش : لق 7

 .ةيئابرهك ةنحش :لقت الو .ةيئابرهك ةنحش : لق. 4"

 .شتودئس :لقت الو .ةريطش : لق.

 .(همد وأ ؛بلقلا فالغ وه فاغشلا) .فاغش :لقت الو .بلقلا فاَقَّش :لق 4

 .ىواكشلا :لقت الو .ىواكشلا :لق .7

 .ةفاحص :لقت الو ,ةفاحص :لق 51

 .غدص :لقتاالو ,غدص :لق _

 .بلص :لقت الو ,بّلص :لق_ 9
 .فئاص :لقت الو ,فنص :لق 0 ١

 .قباطلا : لقت الو .لوالا قباطلا :لق. ٠١

 .نط :الو ,نط :لقت الو ءديدحلا نم نط :لق. ١٠١5
 م

 .ىهطلا وأ وهطلا :لوقن امنيب . ىهطي :لقت الو .وهطي :لق. "٠١



 .رفظ... :لقت الو ءرفظ ربص نم :لق.١ مه

 .مهينارهظ :لقت الو ,مهينارهظ نيب اشن :لق ١

 .فرعي دعي مل :لقت الو ,فرعي ال داع:لق . ٠١١

 .ةوبع :لقت الو ,ةوبع :لق. ١١

 .نوبرغ :لقت الو .نوبرع :لق.-١

 ...ضرغ ... :لقت الو ؛طئاحلا ضرع هب برض :لق 8

 .هب وأ هيلع ... :لقت الو ,هيلإ تفرعت :لق. ٠ ١١

 .ةيبوزعلا :لقت الو ؛ةبوزعلا:لق.١

 /تاينيثالغشلا :لق كلذكو .تانيرشعلا : لقت الو ,تاينيرشعلا :لق.١ ١ ؟

 /تايئينامثلا /تاينيعبسلا /تاينيتسلا /تاينيسمخلا /تاينيعبرالا

 .نيرشع عمج ىهف تانيرشع :لثم كلوق امأ .تاينيعستلا

0 

 .هرمأ ىصع :لقت الو ؛هرمأ ىصع :لق.١١ *

 ةاوق :لقت الو ءنارق دقع :لق.١١ 4

 .دقعلا :لقت الو ؛(ةدالقلا ىأ) دقعلا :لق

 .دقعلا ... :لقت الو :نرقلا اذه نم ثلاثلا دّقعلا :لق. 7

 .نيعستلا ىلإ .. نورشعلاو ؛:ةرشعلا : دادعالا نم دّقَعلاو

 ريس اهانعم نيعلا رسكب «نانعلا نال ؛ءامسلا نانع :لقت الو ءءامسلا نانع : لق 7

 ١ .ماجللا

 .ةيهجنع :لقت الو ؛ةيهجّنع :لق.

 .ةونع... :لقت الو ,ةونع هذخأ :لق 86

 .ضوع !لقت الو .ضوع :لق. ٠٠

 .نايع ... :لقت الو ,نايع دهاش :لق ١

 .لابرُغ :لقت الو ,لابرغ :لق- ١7



 ةيبرعلا ةفللا تايساسأ ىف

 ركذت نأ :نيغلا رسكب ؛ةبيغلا ذإ 'ةميمنلاو ةبيقلا :لقت الو ؛ةميمنلاو ةبيغلا :لق ١١7
 ْ .هركذ هءوسيو هركي امب تبي ىف كاخأ

 .ةريغلا :لقت الو ؛ةريغلا :لق. "4

 .ىواتف :لقت الو .ىواتف :لق 0

 .ةحتف ...: لقت الو ,ةَحّتف رادجلا ىف:لق "1

 ...تاصوحفلا :لقت الو ؛ةيبطلا صوحفلا : لق. ١

 .ةسارف :لقت الو .ةسارف :لق

 .ةرقف :لقت الو ,بوتكم عوضوم نم ءزج ةرقفلا :لق

 .تاذّلف :لقت الو ,تاذلف وأ ءاندابكا ذالفأ :لقو .ةذلق :لقت الو ,ىدبك لف :لق. ٠٠

 .«بعش» ةملك نمضتن روكلف ةملك نآل ؛يبعش رولكلف :لقت الو .رولكلف :لق.١ ١

 .ةهْوُق :لقت الو ,:ةهوف : لق "” ١

 .صراق ... :لقت الو ,سراق درب :لق- ١77

 .اذك ىلع رصاق :لقت الو ءاذك ىلع روصقم :لق.٠

 .لوبق :لقت الو .لوبش :لق 0
 .ةريرعشُق :لقتاالو ,ةريرعشُف :لق 7

 .دفنق :لقت الو ؛(لاذلاب) ذفنق : لق ١

 .ةفاسملاو ردقلا :فاقلا رسكب ديقلاف ةلمنأ ْديَق :لقت الو ؛هلمنأَد يق :لق. ١8

 ...للك :لقت الو .للم وأ لالك : لق. ١

 .ةيمكلا :لقت الو .ةيمّكلا :لق 4٠ ١
 .زنك :لقت الو زنك :لق ١

 دنع لاقي ؟ةليك ءوسو افشحأ :لاثمالا ىفو .ةليك... :لقت الو .ةليك ءوس :لق "4 ١

 .فعاضم ملظب روعشلا

 ل



 .ةٌكّللا :لقت الو للا :لق ١ ؛*

 .مُغَل :لقت الو ,مَهَل: لق. 4

 ...نع ةحمل ... :لقت الو ؛ةايح ىلإ ةحمل هذه :لق.١ 5

 .قزام لقت الو .قزأم :لق 7

 .كريخ لازال :كلوقك .ءاعدلا ىنعمب الإ لازال :لقت الو :لازي ام وأ لازام : لق ١

 .حربم... :لقت الو «حّرَبم برض :لق.

 .فلتخم :لقت الو .بئناوجلا فلتخم :لف .

 ىف ءاسنلا ىأ لادلا حتفب) تارّدخملا :لقت الو .,تاعونمللا نم تارّدخملا :لق-١ ٠

 .(رودخلا

 .ناجرم :لقت الو ءناجرُم :لق ١١
 .خيرملا :لقت الو :خيرملا ١.

 .ةقرطتسملا ... :لقت الو ,ةقرطتسملا ىناوألا :لق-١

 .ةدوسم :لقت الو ؛:ةّدوسم :لق. 5 ١

 ... تاغوّسُم : لقت الو نييعتلا تاغوَسم :لق 0 ١

 .(نيشم :لقت الو .نيشَُم لوعفملا مسا) نئاش لعف :لق١ 7
 .نأو دبال لقت الو ؛نأ دبال :لق. 07 ١

 .ةنس ةدمل لمع لقت الو :ةنس ةدم لمع : لق ١

 .ةفدص :لقت الو .ةفداصم :لق . 6 ١

 .ناصم ... :لقت الو .نوصُم كرس :لق ”

 .نوصملا .. :لقت الو ؛:ةنوصملا همرح :لق 0١

 .ةقرطم :لقت الو ؛ةقرطم :لق. 5

 .ضرعم :لقت الو ,ضرعم :لق. ١7



 ةبيرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 .رمعم ... :لقت الو رَمَعم لجر :لق "8
 .ةيسيطنفملا : لقت الو ,ةيسيطنغملا :لق . 5

 .مدقم :لقت الو :(ةيركسع ةبتر) مدقم : لق. ١1

 .دعقم لقت الو ,دعقم :لق ١7

 .ةينكام :الو .ةنكم :لقت الو ,ةنكم :لق

 .خانحلا :لقت الو .(ةيوجلا لاوحالا) خانملا :لق 5

 .ناجرهم :لقت الو .ناجرهم : لق.
 .ةمهم :لقت الو «(ريبدتلاو ةظقيلل وعدي رمأ) ةمهم :لق

 .بثك نع :لقت الو ,ٍبْتَك نم رظن :لق. ٠

 .ةرعّتلا :لقت الو ؛ةيفئاطلا ةرعئلا :لق ١

 .ةهاقنلا :لقت الو .ةوقّتلا وأ هّقّذلا :لق <

 .ىلع مني :لقت الو نع مّن اذه :لق 4

 .جذومُ :لقت الو .جذومنأ وأ جذومّت :لق 7

 .هاياون :لقت الو ؛ةنسح هتاين :لق

 الو :ةّثمو فين وأ ةرشعو فين :لقت الو :فينو ةئمو .فينو ةرشع :لق

 .فينو رشع ةسمخ

 .ةبضم :لقت الو ,ةبضم :لق "9

 .تانه الو .ةّنَه :لقت الو ءتاوُنَه وأ ,تاّنَهو .ةّنَه :لق ٠

 :لقت الو ؛«هاوس ال وه نوكي نأ صخشلا لعجي ام :ةفسلفلا ىف) ةّيوهلا :لق ١

 .ةيوهلا

 .(ةّيفو عمج :تاّيفّولا) تايفولا :لقت الو ,تايفّولا :لق ١47

 .(ءايلا نع ضوع ءاتلا نآأل) ىتبأ اي :لقت الو ءتبأآ اب :لق ١57



 تاسبروغل

 اهانعم بجي ال نأل) اذه لعفت نأ بجي ال:لقت الو .اذه لعفت الآ بجي :لق 14

 .ةيناثلاف زاوجلا تدرأ نإو :ىلوالاف عنملا تدرا نإف .(زوجي

 ...عوقولا ىشاحتي :لقت الو .إطخلا ىف عوقولا نع ىشاحتي :لق 3

 ...ىلع ددرتي :لقت الو .ةبتكملا ىلإ ددرتي :لق 7

 ...نم ىناعي : لقت الو .رقفلا ىناعي : لق . 87

 .هتماركب سمي :لقت الو ,هتمارك سمي :لق .-

 ....كيلع يغبني :لقت الو ,اذك لعفت نأ كل ىفبني :لق 8

»# # # 

 ضحوا



 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 لقوأ لق
 .سناوأ وأ تاسنأ.١

 .ىُغِبَت وأ ىفتبا - "

 .هعم عمتجا ىأ هب عمتجا . "

 ةرحا وأ رج

 .نذأ وأ ند. ©

 :كاريع وأ كرا. 1

 .ةبيطلا ةحئارلا راشتنا ىأ .جيراوأ جرا -/

 زر وأ زرأ-4

 .(اهمض وأ ةزمهلا حتفب) لصأ ىأ ةّموٌرآوا مور 8

 .ذيتاسأ وأ ةذتاسا. ٠

 .ليخلا ةريظح ىأ .لبطصإ وأ لبطسإ.١١

 :ةودق ىآ ةوسأ وأ ةؤسا. ١

 .(اهرسك وأ ةزمهلا مضب) عّبصإ وأ عّبص( ١١

 .ىناغا وأ ناغأ.١

 .ةينغأ وأ ةينغأ.١ ©

 .(اهئيكست وأ ءافلا مضب) ققأ وأ قفا.

 .حرتقم وأ حارتقا ١١.

 .هعم ىقتلا وا هب ىقنلا

 .ةيسمأ وأ ةيسمأ.4

 :ةيثمأ وأ ةدنفآ.؟“
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 .(اهمضب سايقلاو :ةزمهلا حتفب عامسلا ؛ةيمأ ىنب ىلإ ةبسن) وفا أ وفا 1

 .رهزلا نم ةقاط وأ ةقاب. ""

 .ءاغيب وأ ءاغبب . ٠"

 .ثاحبأ وأ ثوحب . "5

 .هركلا ةدش ىا .ةضغب وأ ءاضغب .هرُك ىل :ةضفغب وأ ضْعب "4

 .معلب وأ موعلب . "1

 .روُلب وأ روُلَب

 .رصنب وأ رصنب

 .سايرقنب وأ سايركنب .5

 .ةقدوب وأ ةقّتوب . ٠

 .ديكوت وأ ديكأت."١

 .(تحت ىلإ بسن) ىتحت وأ ىناتحت 2"

 .نيدلاب اولماعت ىأ ءاونيادا وأ وئيادت . ”1

 .ةكرت وأ ةكرّت ."4

 .(رئازجلاو سنوت ىف ةيناثلا لمعتست) زافلت وأ نويزفلت ."©

 .(اهحتف وأ ءاثلا مضب) ةرغقلا وأ ةرغكلا ."1

 .(اهحتفوأ ءاثلا مضب) لكّتلا وأ لكّذلا .

 .(اهمض وأ ماللا نيكستب) ثلثلا وأ ثّلثلا .

 .(اهنيكست وأ ميملا مضي) ةعمجلا وأ ةعمجلا . "4

 .(اهرسك وأ ميجلا حتفب) زاهجلا وأ زاهجلا . ء

 .(عماجملا داحتا اهرقأ ةيناثلاو) بوساحلا وأ ىلآلا بساحلا ١

 .دادملا طقف ءاحلا رسكبو .حلاصلا ملاعلا ىأ ربحلا وأ ربحلا . 4؟
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 ةيبرعلا ةغللا تابسامأ ىف

 ع

053 

 نمل

 نمو

 كلذ

 هه

 نا

 هال

 4مم

9 

53١ 

0 

.١ 7 

1 

 .(اهرسك وأ ءاحلا حتفب) جحلا وأ جحلا

 .جيجح وأ جاَجح .

 .ةقاّدَحلا وأ قّذحلا .

 .(كارح هبام :لاقي) كارحلا وأ ةكرحلا .

 .نّرَحلا وأ نحلا .

 .ةيرشلا وأ قرملا ىإ ء.اسحلا وأ ءاسحلا .

 .(اهحتف وا ماللا نيكستب) ةقّلحلا وأ ةقلحلا .

 .مادخلا وأ مداخلا .

 .ربخلا وأ ةربخلا .

 .ءوبخملا وأ ءىبخلا .

 .(اهمض وأ ءاخلا حتفب) ةوطخلا وأ ةوطخلا .

 .(ةثنؤم رمخلا) .ةرمخلا وأ رمخلا .

 .(اهمض وأ ميملا نيكستب) سمُخلا وأ سمخلا

 .(اهرسك وأ ءاخلا حتفب) رجنخلا وأ رجنخلا .

 .(اهرسك وا داصلا حتفب) ىرغصلا عبصإلا ىأ ءرصنخلا وأ رّصْنخلا .

 .يىزرتلا وأ طايخلا .

 .(اهحتف وأ ةزمهلا نيكستب) بآدلا وأ بأدلا

 .(اهحتفوأ لادلا رسكب) ةلجد وأ ةلجد-.

 .(اهديدشت وأ ءاخلا حتفب) ناخدلا وأ ناخدلا .

 .(اهنيكست وأ ءارلا حت متفب) كردلا وأ كّردلا

 0 وأ لادلا هادم وأ فّدلا



 كاننحو

 .(اهديدشت وأ لادلا مضب) مدلا وأ مدلا 4

 .(ةفوكلا لهأ بهذم وهو هلّوُد» عمجلا ىلإ بسن يلود) ىلَوُد وأ ىلوذ .1

 .(اهمض وأ لاذلا رسكب) ةورّدلا وأ ةورّذلا

 .ةلافكلاو نامالاو دهعلا ىأ,مامّدلا وأ ةمذلا .

 :يقوملا وا تتاَرلا5

 .(اهمض وأ ءابلا نيكستب) عّبرلا وأ عبرلا ٠

 .ةيلوجرلا وأ ةلوجرلا ١

 ضعب ىف انايحأ لمعتست ةحورطأ) ةحورطأ و أ (هاروتكد وأ ريتسجام) ةلاسر 7"

 .(ردان ماع لكشي اهلامعتساو :ةيبرعلا نادلبلا

 .(مدقلاو قاسلا نيبو .دعاسلاو فكلا نيب ام لصُْفَم ) غسرلا أ غسرلا .؟

 .(اهرسكووأ ءارلا حتفب) صاصُرلا وا صاصّرلا /4

 .(اهرسك وأ ءارلا حتفي) ةعاضّرلا وأ ةعاضّرلا

 .(اهرسك ول ءارلا مضب) قاورلا وأ قاورلا 1

 .(اهحتفوأ ىازلا رسكب) ىجنَر وأ ىجنز .

 .(اهحتف وأ ءاهلا نيكستب) رّهزلا وأ رهزلا
 .(اهحتف وأ ىلوألا لادلا مضب) دّدؤسلا وأ دّدؤسلا 4

 .كراش ىلا .مهسأ وأ مهاس ٠

 .(اهمض وأ ءابلا نيكستب) /نم١ ىأ .عّبسلا وأ عبسلا ١

 .(اهمض وأ ءاحلا نيكستب) مارحلا بسكلا ىأ ,تحسلا وأ تحسلا .7

 .(عتفلا عم اهديدشت وأ ءايلا حتفب) ةّيرخسلا وأ ةّيرخسلا .87

 .طخسلا وأ طخسلا .64

 .سدسلا وأ سدسلا 64
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 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 قئاقحلا هيومت هب داري ىذلا وأ لطابلا سايقلا ىأ ,ةطسفسلا وأ ةطسفسلا 71

 ١ .مصخلا تاكسإو

 .مهلفاساو سانلا ءاغوغ ىأ ةلفسلا وا ,ةلفسلا 7

 .ضرملا ىامّقّسلا وأ مّقَسلا 4

 .داهسلا وأ دهسلا .4

 .ررب وأ غْوَس ٠

 .عاشملا وأ عئاشلا ١.

 .ةبيبشلا وأ بابشلا . 17

 .حيشلا وأ حبشلا . 47

 .ةكرشلا وا ةكرشلا . 4

 .زعشلا وأ رعشلا 6

 .بفشلا وأ بقشلا .71

 لفش ىف وه» :لاقي .ناسنإلا لهذي ضراعلا وأ «غارفلا دض .لُشلا وأ لفسشلا . 7
 .قاش لغش لاقيف ؛لمعلا ىلع اضيأ قلطيو ؛«لغاش

 .مجلسلا وأ مجلشلا 4

 .هعمش عم لسعلا ىأ .دهشلا وأ دهشلا . 4

 .هل ناخد ال بهللا ىأ ؛ظاوشلا وأ ظاوشلا ١٠٠

 .ىراحصلا وأ ىراحصلا

 .(عمجلا ىلإ بسنلا ىف ةفوكلا لهأ بهذم ىلع ةيناثلا) ىفُحصلا وا ىفدصلا ٠١

 .(روبات برعم ىهو ةيناثلا لامعتسا عمجملا رقأ) روباطلا وأ فصلا ”١١

 .ةرفاصلا وا ةرافصلا ١١5

 .ىنالديصلا وأ ىلديصلا. ١٠١

 .مثغلا نم فوصلا تاوذ ىا ءنأضلا وأ نأضلا 73
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 تاييغل

 .(اهمض وأ ءابلا نيكستب) عبضلا وأ عبضلا . ٠١

 .(اهمض وأ داضلا حتفب) فعضلا وأ فعضلا ٠

 .ءاضاضلا وأ ءاضوضلا

 .ديربلا عباط وأ ديربلا عباط. ٠٠

 .راهنلا لاوط ىأ راهنلا لوط. ٠١

 .ءامظلا وا امظلا . 5 ١١

 .ىئاربعلا وأ ىربعلا ١١7

 .(اهحتفوا لاذلا نيكستب) ةمالملا ىا ,لذعلا وا لّذعلا 4 ١١

 .(ةكم برق لبج) تافرع وأ ةفرع <

 .(اهرسكوا نيعلا مضب) ناونع وأ ناونع

 .باجع وأ بيجع 7

 .تسرهفلا وأ سرهفلاا

 .رادقملا وأ ردّقلا

 .(اهرسك وأ فاقلا مضب) ةودقلا وأ ةودّقلا ١٠

 .(اهنيكست وأ فاكلا رسكب) فدك وأ فتك. ١

 .(هيناث نيكست عم هلوأ رسك وأ ؛هيناث رسك عم هلوأ حتفب) دبك وأ دك

 .ةيافكلا وأ ةءافكلا . "< ١

 .ةملك وأ ةملك 4

 .ابرهكلا وأ ءابرهكلا 5

 .فيرظلا فيطللا قالخالا نيللا ىأ «قيبللا وأ قبللا ١ ١

 .(فرح ىلإ فرح نم ناسللا لوحت) ْعْمللا وا ةفّتللا

 .(اهحتف وأ لادلا مضب) ةميلو ىأ :ةبّدأم وأ ةبدأاه 4
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 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 .(ةبرعم .اهحتفوأ ءارلا رسكب ) .ةحصملا ىأ ءناتسراملا وأ ناتسراملاا 4

 .ةاوأملا وأ ىوأمل.١ ٠

 .(اهحتف وأ ميملا مضب) فحتملا وأ فحتملا ١.١

 .هوحنو شيجلل عوطتي ىذلا ىأ.عّوُطمْلا وأ عوطتملا ١7 ١

 .هزتنم وأ هّزنتم ١ ”؟

 .(اهرسك وأ ءابلا حت حتفب) طبرملا وأ طّبرَملا :١

 .قفرملا وأ قفرملا ١5

 .لدجلا وأ كشلا ىل«ةّيَرُملا وأ ةيرملا. ١7

 .عّضبملا وأ طرشملا ١

 .(اهمض وأ ميملا رسكب) طشملا وأ طشملا 8

 .شمشملا وأ شمشملا .١

 .ةدعملا وأ ةدعملا.١ 6

 .باتكلا ةمدقم هنمو .ةمّدقملا وأ ةمدقملا. ١1

 .ةظحالم وأ ةظوحلم . ١ ؟

 .(اهرسك وأ ميملا حتفب) قينجنملا وأ قينجْنملا.١ 4"

 .(اهرسك وأ ميملا حتفب) ليدنملا وأ ليدنملا ١

 .ةقطْنملا وأ ةقطنَملا 3 ١

 .(ةكم برق دلب) ىنم وأ ىَّنم 7 ١.
 .ماش وأ مهم 7 ١

 .(اهحتف ىأ ميملا رسكب) ةنهملا وأ ةنهملا . 6 ١

 .(اهحتف وأ ميملا رسكب) ناديملا وأ ناديملا 9 ١

 .نابقلا وأ نازيملا.١ ٠



 تاسسسبونل

 .(اهمض وأ نيسلا حتفب) ةرسيم وأ ةرسيم 65 ١

 .(اهحتف وأ نونلا رسكب) رسُنلا وأ رسّشلا ١
 .(اهحتف وأ نونلا رسكب) طفّنلا وأ طْفّنلا 1" ١

 .رمّثلا وأ رمّثلا 4 ١-

 .جذومنألا وأ جذومْنلا.١ كن

 .نوفلت وأ فتاه.١ 1

 .برحلا ىأ ءاجيهلا وأ ءاجيهلا ١

 .(اهحتف وأ واولا رسكب) ةرازولا وأ ةرازولا ١.

 .(اهحتف وأ واولا رسكب) ةلاكولا وأ ةلاكولا . ١

 .(اهنيكست وأ ءاهلا حّتفب) فعضلا ىأ ,نهولا وأ نَهّولا ا

 .ىنمولي ىأ ,ىنّلذعي وا ىنلَّدعي ١

4*4* # # 

5١ 



 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 لقوا لقوأ لق

 .نالف عم نآلف عمتجا :نالفب نالف عمتجا .نالفو نالف عمتجا.١

 .ةاَّذآلا ,ةّيذالا .ىّذالا."

 .ةجْنّرفلا .ةجنرفإلا .جنرفإلا .

 .لادفب :نادفقب .دادفب .

 .(يغتبي ام) ةيغّبلا ,ةيغيلا .ةيفبلا .

 ,ةعوّلبلا :ةعولابلا ,ةعألبلا 1

 .(ىرخأ ىلإ ةغل نم مالكلل لقانلا) نامَجرّتلا .نامُجرّتلا ,نامُجَرّلا

 .اذكب نيمق ءاذكب قيقح .اذكب ريدج .8

 .ميجلا ثيلثتب (بلكلا دلو) ورجل رجا .ورحلا-4
 .رمخلا ناكد ىلع ةناحلا تبلغو (عيبلا لحم) ناكذلا ,توناحلا .ةناحلا ٠

 لاَوَحو .نيرشع ىلاوح رضح ؛نيرشع وحن رضح .نيرشع ءاهُّر رضه.١
 .لوحو

 .ةطوحلا :ةطيحلا ؛ةطيحلا ١١

 .تامّدَخ :تامدخ .تامدخ 7 ١

 .ةراسخلا .راسّخلا ,نارسخلا ١6

 .ةوخر ؛ةوخر ؛ةوخر 6
 .ةوشر ؛ةوشر ؛ةوشر.1

 .ةشعّر :ةشعّر .ةشعر ١

 .اذك نم مغرلا ىلع ءاذك مغر ؛اذك مغرب ,اذك نع امغر



 .ةوغَر ةوغر .ةوغر

 .(هتسمالمل مدقلا هيلع تبثت ال ىذلا عضوملا) قرا ءقلرلا ءقلّزلا 4 ١

 .ناعرس ,ناعرس ,ناعرس .؟ :٠

 .ةولسلا ؛ةولسلا ,ىَوُلسلا ١"

 .خياشم .خايشأ ,.خويش ."”"

 .عدفضلا ,عدفضلا ؛عدفضلا ."

 .(نسحلا) ةوالّطلا .ةوالّطلا :ةوالّطلا ." ؛

 .(طاسبلا) ةسفنّطلا ,ةسفنطلا ؛ةسفنطلا ©

 .ءامّلظ ؛ةملظ ,مالظ .1

 .بّزعأ بّرع ؛بزاع "1

 .(روجفلا) روهعلا ,رهعلا ءرّهعلا : رهغلا

 . ىدُف ,ىدف .ءادف "9

 .لسك ءلوسك ,نالسك ٠*
 .(ىواسملاو ريظنلا) ىفاكلا ,ءىفّكلا ءوُقّكلا .ءفّكلا ١"

 .موكلا ؛ةموّكلا ؛ةموكلا . 7"

 , ىواميكلا :ىوايميكلا :يئايميكلا . ""

 .نويواميكلا :نويوايميكلا :نويئايميكلا . "؛

 .اذك اصوصخو ءاذك ةصاخو ءاذك ةصاخبو ؛اذك اميس الو.

 .ىتاللا ؛ىتاوللا .ىئاللا "1

 .وجنملا ؛ةجنملا ءوجئاملا . "7

 .عدخملا :عدخملا ,عّدخملا 8
 ايل «© ه اي

 .ناوسن ؛:ةوسن ؛ةوسن ؛ءاسن "5

 ضفو



 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىف
 .عّتعتلا عّنعُتلا ,عانعتلا + ٠ 6

 .ريج ؛لَجِب ءلجأ .معن . ؛١

 .(بحلا) ٌدولا ءدولا ,َدولا- 4”

 ريغ ءافلا حوتفم مسالا ناك اذإ ىسايق لوعف) دوُرُو دارو .(ةدرو عمج) درو . 4"

 .(«فرعلا اذش» .اهنكاس نيعلا لتعم

 .ةداسو .ةداسو ؛ةداسو . 4

 .كشّو .كشو ؛كشو . 4

 .(ةعرسلا) ناكشؤلا ,ناكشؤلا ءناكشولا . 1

 .دّلّولا ءدلولا .دلولا . 7
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 تايبيوغل

 اذكر يغ اذك

 .توملا هرضح ىنعمب ةيناثلاو ,لزن وأ رضح ىنعمب ىلوالا ؛رضّتحأ ريغ رضّتحا ١

 .نّدأ عمج ةيناثلاو ,ةالصلا تقو نالعإ ىلوالا ؛ناذآلا ريغ ناذالا- "

 .فيفك عمج ةيناثلاو ,ءفُك عمج ىلوالا ؛ءاقكا ريغ ءاَقكأ '"

 ,ام نئاك اهب رمي ىتلا لاوحألاو ثداوحلا ةلمج : خيراتلا : خيرأتلا ريغ خيراتلا .

 :خيرأتلاو .ناسنإلاو ةيعيبطلا رهاوظلا ىلعو ؛عمتجملاو درفلا ىلع قدصيو
 .لاوحألا هذه ليجست

 ىا هقح نالف ىَفوَتو .هحور ضبق ىأ انالف هللا ىَفَوَت لاقي :َىَفْوُت ريغ ىَفَوُن ٠
0 

 ل و

 نوكي نأ ىرحلاب :لاقي ,ريدجلا :ىرحلاو .ىسع ىنعمب ىرح ؛ىرحلا ريغ ىرح

 .سفنلا طبضو ةانالا: مّلحلاو ,تاليخ نم مئانلا هاري ام : مّلحلا : 0 خ مّلحلا 6

 .توملا ضيقن : ةايحلا .يبصخلاو .رطملا :ايحلا : ةايحلا ريغ ايحلا 4

 ,هنم ءزجلا وأ عمتجملا رعشلا ىأ ءاخلا مضب . ةلصُحلا :ةلصُحلا ريغ ةلصُخلا ١
 .ةليذر وأ ةليضف نوكي ناسنإلا قلخ ىأ ءاخلا حتفب ؛ ةلصُخلا .لصخ لّصُخ عمجلاو

 .«قافنلا لاصخ نم هّلصُخ هيف تناك نم» : ثيدحلا ىفو

 .ةماركلاو فرشلا :ءاخلا رسكب .ريخلا . ريخلا ريغ ريخلا.١

 .مّلحلا ىنعمب ةيناثلا ؛ايؤرلا ريغ ةيؤرلا ١ ؟

 .بذعلا ءاملا ىنعمب ىرخالاو .نسحلا رظنملا ىنعمب ىلوالا ؛ءاَوّرلا ريغ ءاورلا * ١
 -. 5 م ا.رو 5 . ,

 .رورسلاو ةحارلا ىنعمب ةيناثلا 'حورلا ريغ حورلا.١ غ



 ةيبرعلا ةغللا ثايساسأ ىف

 .بلقلا :عوّرلا .عّرفلا :عْوّرلا ؛عورلا ريغ عْوُرلا 4

 .قيرطلا وأ ضرالا نم عفترملا :عيرلا ؛عيرلا ريغ عيرلا ١

 .هناعير وأ بابشلا عيَر ىف وه :لاقب ؛ءىشلا لواو ؛ةدايزلاو ءامنلا :عيرلاو

 ديدش وهو ةيسمشلا ةعومجملا بكاوك دحأ :ةّرَمّزلا ؛ةَرهُزلا ريغ ةرَهّزلا
 .عصانلا ضايبلا :ةَرْهُزلاَو .ناعمللا

 .ةريقفلا :ةروبسلاو .ةفورعم ةيميلعت ةلبسو :ةروبسلا 'ةروبّسلا ريغ ةروبسلا 4
 .نِجس ردصم :نجسلاو .نجسلا ناكم :نجسلا 'نجسلا ريغ نجسلا 4

 .عافترالا :كمّسلاو .هتناخثو هتظلغ ءىشلا كّمَّس :كمسلا ؛ كمسلا ريغ كمسلا ٠٠

 .ةراح حير : موُمّسلاو .ةماسلا داوملا :موُمسلا ؛موُمسلا ريغ مومسلا ١«.

 .عافترالاو ولعلا :انسلاو .ءوضلا :ءانسلا ؛انسلا ريغ ءانسلا ؟؟

 .حدملا :ءانثلاف ؛ءانثلا ريغ ءانسلا "1

 ذختي ام :ةرفشلا .اهوحنو ةريغصلا ىسوملا :ةرفّتشلا ؛ةرفّشلا ريغ ةرفّشلا "4
 .رسسلا ىف مهافتلل

 :تباث ريغ لامشلاف اذلو ؛ نيميلا لباقت ىتلا ةهجلا : لامشلا ؛لامشلا ريغ لامشلا "©

 ةهجللف لامشلاو لامشلا امأ .تردتسا نإ كنيمي نع نوكي كلامش نع نوكي امف
 .بونجلا لباقت ىتلا ةيلصالا

 جراخ اذك ئلامشو .هدودح ىف لخدي اذك لامش ؛اذك َىلامَش ريغ اذك لامش .1

 .هنغ

 نم بهت ةبيط حير :ابصلا .قوشلاو ؛ةئادحلاو رغصلا :ابصلا ؛ابصلا ريغ ابصلا . ٠"

 .قرشلا ةهج

 .ديصلا ةلوازم :دّرطلاو .داعبإلا :درطلا ؛دّرطلا ريغ دّرطلا

 نينس :لاقي ؛ ةليوط عمج لاوطو .رهدلا ىدم ىأ :رهدلا لاوط .لاوط ريغ لاوط ." 5
 .لاوط

 .نيفرط نيب قافتا :دقعلاو .قنعلاب طيحت ىتلا ةدالقلا :دّقعلا .دقعلا ريغ دقعلا. ٠

 رح



 :تالاحلا لك ىف ممجلاو .نيعستلا ىلإ نيرشسعلاو ةرشعلا :دادعالا نمو

 .دوقع

 ,باحسلا :نانعلاو .ةبادلا هب كسمت ىذلا ماجللا ريس :نانعلا .نانعلا ريغ نانعلا . ١"

 .ءامسلا نانع رابغلا غلب :لاقي ءاهيلإ ترظن اذإ اهنم كل ودبي ام وه ءامسلا نانعو

 :جوعلا .جوع اصعلا يف :لوقت ,تاسوسحملل : جوعلا .جوعلا ريغ جوعلا .

 .جوع نم نيدلاب ام :لوقت .تايونعملل

 : ماوقلاو .هب موقي ام لكو هماظنو هدامع :رمالا ماوق :ماوقلا ؛ماوقلا ريغ ماوقلا .

 .هلوط نسحو هتماق :ناسنإلا ماوقو :لدعلا

 .هجولا شوشب ىأ اًيحملا قلط نالف لاقي .هجولا :اًيحُملا :اًيحملا ريغ اًيحملا "4
 .هيف ايحُي ىذلا عضوملا وأ :ةايحلا :اًيحّملا

 وأ :ةرخآلا ةايحلا وأ ريصملا :داعملا .دعولا تقو :داعيملا .داعملا ريغ داعيملا 06

 .ةمايقلا موي

 ,طئاحلا طّسو ةروصلا :لاقي .هفصتنم :ءىشلا طّسو .طسو ريغ طسو.1

 طسو ذاتسالا سلج :لوقت «نيبد ىنعمب ىهف :طسو امأ .لبحلا طّسو ةدقعلاو

 . مهنيب ىأ هب الط

 ففي



 ةيبرعلا ةغللا تابسامأ ىف

 «لاخا , ةزمه طبض

 .ليلق وهو . سايقلا امأ .عامسلا ىلع ابلاغ ةزمهلا رسكب ع راضم لعف «لاخإ»

 لاخن ؛لاخّت :لاخي : ىيسايقلا هعراضمو . نظ ىنعمب «لاخ» ىضاملا نإ :ةزمهلا حتفبف

 نإف :ةاحنلا نم ريثك دنع سايقلا ىلع امدقم عامسلا ناكاملو .(ةزمهلا حتفب) لاخأ.

 .اهتزمه رسك ىلع ىا .هيلع راصتقالا نسحتسملا

 , معز ١ ىنعم

 :ناعم ةدع معز لعفلل

 .اقح لاق وأ .نيقيلا ىنعمب نوكي نأ. ١

 .كلذ تلق ىنا نالف معز :كلوقك .بذاكلا لوقلا ىف لمعتسي دق. ؟

 .حيحص ريغ امالك ددر وأ بَّذك تلق كنأكف

 .نظ ىنعمب نوكتف ؛ليلد ريغ نم داقتعالا وأ كشلا ىلع ةلالدلل لمعتست دق ”

 نولوقي امك نظلاو ,نظلا ىنعمب اضيأ نوكتف :ناحجرلا ىنعمب لمعتست دقو. ؛
 .زيوجتل ! يفرط دحأ ناحجر

 دقتعا نعطي لمعتز قولا

 .عمتسملا وأ ئراقلل ىوغللا نسحلاو ؛قايسلا كلذ لك ىف ةدمعلاو

 ةزمهلاب ماهطتسالا
 وأ «معث» ب هنع باجيو .هعوقو مدع وأ ءىشلا عوقو نع ماهفتسا فرح ةزمهلا

 ؟هدعوم ىف راطقلا رضحأ : وحن هال»

 باوجلا نوكيو ؟هدعوم ىف راطقلا رضحي ملأ : وحت ,ىفنلا ىف اهي مهفتسي امك

 فرح هىلب»و .هدعوم ىف رضح ىأ :ىلب« بو ؛:هدعوم ىف رضحي مل ىأ «معن» ب

 .© ىلب اولاق مكبرب تسلأ / :ىلاعت هلوق هنمو .اتابثإ هلعجيف ىفنلا دعب ىتأي باوج
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 تاسبوفل

 ؟ ظفاح مأ رعشأ ىقوشأ : لثم ,لعفلاب مئاقلا نييعتل اضيأ ةزمهلاب مهفتسيو

 .هبحاص نم رعشأ هارت نم مسا :ركذب ىأ «نييعتلاب باوجلا نوكيو

 :تاظوحلم

 ؟رضح دلاخا :لثم ؛لاعفألاو ءامسألا ىلع ماهفتسالا ةزمه لخدت ١

 .كلذ ىف ءله» ىواست ىهو ؟ديز رضحأ

 ام اذإ ْمْنأ >؟اومهفي مل وأ ؟نولقعت الفأ : لثم ءّمّكو ءواولاو ,ءافلا ىلع مدقتت.؟

 .4 عقر
 ال هنأ ظحال) ؟نالف رضحي ملأ :لثم ؛ىفنملا ىلع لوخدلاب ةزمهلا تدرفنا.؟

 .(«لهد ب انه مهفتست نأ زوجي

 « له , ب ماهمتسالا

 .ماهفتسالا ةزصف ناش كلذ ىف اهنأش «لاففالاو ءامسالا ىلع هله» لخدت

 اهدعب ىذلا مسالا مدقتي الأ عجرالاو ؟رضاح بلاطلا له ؟بلاطلا رضح له :كلوقك
 ؟رضح بلاطلا له : لثم ىف ؛لعفلا ىلع



 ةيبرملا ةغللا تايساسأ ىف

 ماهمتسالا نيب فالتخالا هوجو

 (١)!,لهدو ةزمهلاب

 :يفنلا اهب ماهفت سال اب داري دق. بجعتلاو خيبوتلاو راكنإلل درت. ١

 :كلوق وحن
 .ردقي ام ىأ؟ىريغ اذه ىلع ردقي له
 ؟رصقملا الإ بقاع له

 .كلذ نم ءىش ىلع مدقتت ال. ,فطعلا ءاف ىلع مدقتت ةزمهلا . "

 .مثو ؛ةواوو

 :داعت الاو ءمأ» دعب داعت نأ زوجي . :كلوقك .همأ» دعب داعت ال ةزمهلا " 

 هلوق ىف نارمالاعمتجادقو .ورمع مأ ديز رضحأ

 مأ ريصبلاو ئمعألا يِونَسب له ل 8: ىلاعت
 227 دول مأ روثلاو تاملظلا يوتسن له

 الإ لعفلا ىلع اهدعب مسالا مدقتي ال. | ناك نإو .لعف هدعب مسا اهيلي دق. ؛
 اذلو :ةرورسضضلا دنع رعشلا ىف .لغفلا اهيلي نأ ىلؤوالا

 اديز له :وحن ىف .بصنلا بجو
 .(لاغتشالا باب ىف) ؟هتبرض

 )١( ؟1؟ ىنادلا ىنجلا .عجار ,

 ةيآ.دعرلا(؟) ١5. ) )7ةيآ فسوي 6١.

 فرت



 تابوغل

 ضعبوأ لك ىلع «لأ , لوخد

 :ةلئمألا هذه ظحال

 .ضعبو لك ىلع «لأ» لوخدل ءاملعلا ضعب ضرع ١

 .هلأه لوخدل ضعبلا ضرع . ؟

 .«لأد لوخدل ضعب ضرع . ؟

 ال روهمجلاو هيوبيس ىأر ىلع ءانبو» :'!!ىفاولا وحنلا ىف نسح سابع لاق
 .هعم نمو يسرافلا دنع حصيو ..ضعبو لك ىلع فيرعتلل ىتلا «لأ» لاخدإ حصي
 .هنييوفللاو ةاحنلا ىمادق نم راصنأ هلو ءريسيت هيأر ىفو

 ريغ ىلع «لأ, لوخد

 بوضفغملا ريغ».هاوس ىا ؛هريغ ىنءاج :لثم .'!ةفاضإلل مزالم ظفل ءريغد
 نيديقم ريغلل حمسي» :لوقتف فاضلا ىلع ؛لاد لخدت نأ كل زوجي الو .«مهيلع
 اهيلع تلخد فّضُن مل اذإف .روضحلاب نيديقملا ريغل حمسي :لوقت امنإو .روضحلاب
 .«:ةموصخلا ىف ثلاثلا فرطلا : نوناقلا ىف  ريغلا» : طيسولا مجعملاب ءاج ؛ماللا

 ريف الم, كلوقزاوج

 وأ ءالد ب تقبسو .قايسلا نم اهانعم مهف اذإ ءاظفل ةفاضإلا نع ريغ عطقت دق
 .(ريغ سيل : وأ) ريغال هينج ةثم هلماحل اوعفدا :كلوقك .«سيل»

 .51 ةلاسملا ال" م50

 ىذلا ١5715 ةنس ةرهاقلاب ةيبرعلا ةفللا عمجم رارق صن هيفو ؛ شماه ”4 /؟ .يفاولا وحنلا عجار (1)

 اهديفتف :ريغ٠ ىلع ءلأ. لرخد زوجي هنإف ةفاض لل ةبقاعم مالكلا ىف عقت :لآ» تناك اذإو» هب ءاج
 .«نييعتلا ىلع ةنيرق تماق اذإ .ةفاضالاب اهيف ثفرعت ىنلا ةلاحلا لثم ىف فيرعتلا
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 ةيبرعلا ةغللا تابساسأ ىف

 ةنمزألا ىلع ىضاملاةلالد

 .ديعبلاو .بيرقلا ىضاملا كلذ لمتحا ..ىلع رفاس : تلق اذإ

 .لاحلا نم بيرقلا ىضاملا ىلع ىضاملا لعفلا لد دقف ءىلع رفاس دق : تلق نإ امأ

 دق :لئاق كل لوقي نأك ءيلاحلا نمزرلا نم يضاملا نمزلا برق عم ىفنلا تدرأ نإف

 ابرق ةتبثملا ىلوالا ةلمجلا ىف هتدافأ هدق» ةملكف ؛ىلع رفاس ام :بيجتف ىلع رفاس

 نمزلا نم برقلا هتدافأو ,ىثعملا تفنئف ةيفانلا ءام»د ةملك تءاجو :ىلاحلا نمزلا نم

 .ةيلاحلا ةنيرقلا عم اميس الو ء.اضيأ ىلاحلا

 لاعفأ نم ايضام العف ناك اذإ :لاحلا نم ابيرق ايضام هثمز كلذك نوكيو

 .هنم برقلا ديدش لب :لاحلا نم بيرق ضام هنمز نإف ه«داك» لثم «ةيراقملا»

 دصق اذإ كلذو (مالكلا تقو ىأ) لاحلا نمز ىف ىضاملا لعفلا ىنعم نيعتب دقو

 .تيرتشاو . تعب :لثم :ىنعملا نود ظفللا ىيضام نوكيف :ءاشنإلا ىضاملا لعفلاب

 .كّتجوزو .ثبهوو

 ىضام نوكيف ؛(مالكلا دعب ىأ) لبقتسم نمز ىف ىضاملا لعفلا ىنعم نيعتي دقو

 ىضاملا لعفلا قبسي نيحو .هللا كدعاس : لثم .ءاعدلا ىف كلذو ,ىنعملا نود ظفللا

 وأ طرش لعف ىضاملا نوكي وأ .نئاخلا ترز ال هللاو :لثم .مسقلاب ةقوبسملا «ال»

 قيرطلا بقار ترسب ثيح :لثم ىف كلذكو .دومحم باغ ىلع باغ نإ :لثم ؛هباوج

 .(البقتسم ريست ثيح يأ) رطخلا نمأتل

 لاعفألا غيص ىناعم ىف
 « لعصتا ؛ ةقيص ١.

 ةنكاس نونو ,ةروسكم لصو ةزمه ةدايزرب ىثالثلا لعفلا نم ةغيصلا هذه ىتأتو
 ىناعم نمو .(عتف نم) حتفنا .(رسك نم) رسكنا .(عطق نم) عطقنا : لثم ؛هلوأ ىف
 ىأ .رثالا لوبق ىه ةعواطملاو .لعف نزو ىلع ىثالث لعفل ةعواطملا : ةغيصلا هذه

 .نيعلل اهرثأ رهظي ىتلا

 فض



 , لعتفا , ةفيص ."

 لعفلا كلذ لاثمو ,هئاف دعب ءاتو .هلوأ ىف ةروسكم لصو ةزمه ةدايزب ىتأتو

 .«رصتئا» ىه هنم لعتفا ةغيص ءرصن» لعفلاو .«قتشا» ىه هنم لعتفا ةفيص ءقش»

 ةفغفيص نم تسيلو ءهرصن» ةملكلا لصأ نم لصولا ةزمه دعب ىتلا نونلا نأ ظحال
 .لعفنا

 .لدتعا  دتشا. فلتخا  بستكا : ةفيصلا هذه نمو

 :ةفيصلا هذه ىناعم نمو

 .دهتجا . بستكا :لثم ؛بلطلاو داهتجالا (أ)

 .مصتخا . فلتخا :لثم ؛كراشتلا (ب)

 .دتحا . دتشا :لثم ؛ةفلابملا (ج)

 ىأ) ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لامعسفأب نوملسملا ناسا :لثم .ذاختالا( د )

 .(ةنس اهوذختا

 هتلمكا) لمتكا (برتقاف هُتْبَرَف) برتقا  (لدتعاف ِهّتْلَدَع) لدتعا :لثم ؛ةعواطملا (ه)
 .(لمتكاف

 .ةعواطملل اهلك تسيل ةفيصلا هذه لاعفأ نأ اذه ىنعمو

 :ةغيصلا هذه قاقتشا دنع ىلي ام ظحال

 تلدبأ) ىعذا :هاعد» نم لعتفا ؛اهلثمو .(الاد ءاتلا تلدبأ) رهدزا :هرهز» نم لعتفا )١(
 .(اهدعب ىتلا لادلا ىف تمغدأو الاد ءاتلا

 نم) برطضا  بحطصا اهلثمو (ءاط ءاتلا تلدبأ) ربطصا :«ربص» نم لعتفا (ب)

 .(دّرط نم) درطا . (علط نم) علّطأ (برض

 « لعفت : ةقيص ."

 .برشت جرحت . دسوت . عجشت  مّلعت :لثم

 فرفك



 ةيبرعلا ةغللا تابساسأ ىف

 : ةغيصلا هذه ىناعم نمو

 .(مّلعتف هتملع) مّلعت (كّرحتف هتكرح) كّرحت :لثم .«لعف» لعفلا ةعواطم (1)

 ىأ) ربصت . عجشت :لثم .هل ةيجس تسيل ةفص راهظإ ةلواحم وهو ,فلكتلا (ب)

 .(ةقيقحلا ىف رباص ريغ وهو هراهظإ الواحم ربصلا ىعدا

 .ممعَت . (ةداسو هذختا ىأ) هعارذ دسوت :لثم ,ناختالا (ج)

 .(مثإلا نع دعتبا) مئات . (جّرحلا نع دعتبا ىأ) جّرحت :لثم .داعتبالاو بنجتلا ( د )

 .(مونلا وهو دوجهلا نع دعتبا) دجهت

 .قمعت .بّرشت :لثم .لعفلا ثودح ىف جردتلا (ه)

 :ةظوحلم

 .(يهلت  يكزت . لزنت . كسمت) ءات هلوأ ةغيصلا هذه ىف ىضاملا نأ تظحال كلعل

 كل زوجي ةلاحلا هذه ىفو ناءات هلوأ ىف ىقتلت هنإف ,ءاتب اءودبم هعراضم ناكاذإف
 .لزنتت ىأ ءاهيف حورلاو ةكئالملا لّزنت» ىلاعت هلوق هنمو ؛افيفخت نيءاتلا ىدحإ فذح

 .نوركذتت ىأ «ءنوّكَدَت مكلعل» :ىلاعت هلوقو

 :ريهز نب بعك لوق لثمو

 ليبارغلاًءاملل كسميامكالإ َتَمْعَز ىذلا دعولاب كسمّت الو

 .كسمتتالو ئا

 «لعافت , ةفيص -:

 .دراوت . دعابت  لساكت . مصاخت ؛لثم

 :ةغيصلا هذه ىناعم نمو

 .قئاعت . لمازت . لداجت . مصاخت : لثم .ةكراشملا (أ1)

 .لهاجت . لغاشت . لفافت . لساكت : لثم .ءاعدالاو فلكتلا (ب)

 .(ادعابتف امهنيب تدعاب) دعابت :لثم ؛لعاف ةعواطم (ج)
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 .عباتت .رطاوخلا تدراوت  ديازت :لثم «جيردتلاب لعفلا لوصح ( د )

 امنإو ؛هاف حتف فلكت هنأ هانعم سيلو) بءاشت :لثم ءريغال لعفلا ىلع ةلالدلل (ه)
 .(دصق ريغ نم اهساو هاف حتفو لسك هباصأ :هانعم

 , لعفتسا : ةفيص .6

 ,لسبتسا . نسحتسا . دسأتسا . مهفتسا :لثم

 :ةغيصلا هذه ىناعم نمو

 .لامتسا . داعتسا . رفغتسا . مهفتسا :لثم ءبلطلا (1)

 .دسأتسا :لثم .لوحتلاو ةروريصلا (ب)
 .نسحتسا  بوصتسا  لهستسا :لثم :ءىش ىف ةفص داقتعا (ج)

 .لسبتسا ربكتسا :ءالعتسالا وأ ةوقلا (د)

 .هدهج دفن ىأ) رمالا اذه ىف هدهج دفنتسا :لثم ؛جيردتلاب ءىشلا لوصح ( ه)

 .(جيردتلاب ثدحي لب :ةلمج نوكي ال دافنلاو

 , لعوعفا , ةفيص ."

 .عمدلاب هانيع تقرورغا  بشوشع |. نشوشخا :لثم

 .هلعف لصأ نع ىنعملا ةدايزو ديكأتلاو ةغلابملا ديفت ةغيصلا هذهو

 «, لعفا, ةفيص

 عا نيتك كم4 كرم
 .هلقكل هنع روزا. ربغا. لوحا :لثم

 اقول



 ةيبرحلا ةفللا تابساسمأ ىف

 ف دعب امأ

 مدختساو .ةيحتلا تارابع دعب ؛لئاسرلا ةيادب ىف «دعبو» وأ «دعب امأ» ةباتك رثكت
 :انلوقك .')عيصف مادختسا ةرشابم امهدعب ءافلا

 .ةطاحإلاب فرشتاف .دعبو ةبيط ةيحت.

 ...سف دعبو هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا .

 .تابسانملا تاملكو بطخلا ىف لاحلا كلذكو

* 4# # 

 (!!!نكو اذك نبب

 .(«نيب» راركت نود) لخبلاو عمطلا نيب ةماركلا عيضت :لوقت

 نيب ةميمحلا ةقالعلل ؛ديكأتلا تدرأ نإف .ىلعو دلاخ نيب عارص ثدح : لوقتو

 ديكأت هتفيظو انه راركتلاف .ىلع نيبو دلاخ نيب عارص ثدح :تلق ..ىلعو دلاخ

 .«نيب» راركت نودب ىأ ء.حيحصلا وه لوألا لامعتسالاف .ديكأتلا درت مل نإف .ىنعملا

 اموأ اهلبق ام ددعتي امدنع كلذو ءايزورض ءنيب راركت نوكي تالاعلا ضعب ىفو
 نم ديزو دلاخو .ةهج نم دايزو ىلع نيب بشن اعارص نإ لوقلا تدرأ نإف .اهدعب

 ةدمعلا وه قايسلاو .ديزو دلاخ نيبو دايرو ىلع نيب عارص ثدح :تلق ؛ىرخأ ةهج

 حضتا امل ديرو دلاخو دايزرو ىلع نيب عارص بشن : ىنعملا اذه ىف تلق ولو

 .لمأتف . هتدرأ ىذلا ىنعملا

 )١( لحم ءواولا» هتمدقم ىف طيحملا سوماقلا بحاص لمعتسا دقو ."86 /7 ىفاولا وحنلا ١أماه.

 .931؟/ 5 قباسلا مجرملا (؟)

 ضرك



 تاببوغل

 فئيتلاو دقعلا

 .''7(دوقع عمجلاو) .فلألاو .ةثملاو .نوعستلاو .نونامثلاو ,نوعبسلاو :نوتسلاو

 نوثالث .فينو نورشع ,فّيَنو ةرشع :لوقت .دقٌملا ىلع ةدايز لكف ,فينلا امأو

 .اذكهو ..فينو ةثم ؛فينو

 فّطعي الو فطعُت «فين» نال ؛ةرشعو فين :لقت الف «؛فين» ب ءدبلا نوجيالو

 .اهيلع
 .اهيلع دار ىأ :نيسمخلا ىلع نالف َفْيَن :كلوق ءاضيأ فين تالامعتسا نمو

 .'؟7هيلع داز : ىا ءاذك ىلع ددعلا فينو
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 ىلإ ةعبرأ نم ةدايز لك عس'بلاو .259/5 ىلإ د٠ او نم ةدايز لك فينلا نإ ليف
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 «ندل مو « كلش د

 نأ هيف بلاغلا ,نوكسلا ىلع ىنبم دنع ىنعمب نامزلاو ناكملل فرظ «ندل»
 .سمشلا ع ولط ندل نم كترظتنا : وحن .«نم» ب قبسي

 (اًرذع ىّنَدل نم تغلب دق) ةياقولا نون هب تلصتا , ملكتملا ءاي «ندلمب لصتا اذإو
 .نونلا ديدشتب

 وأ :قيدصلا دنع نم تنج ؛ لوقت .دنع ىنعمب نّدل نأ نسح سابع ذاتسالا ىريو
 اًندل نم هانملعو ؛اندنع نم ةمصحر هانيتآو» : ميركلا نآرقلا ىفو .قيدصلا ندل نم
 راركتلا هرك الإ عنام عنمي ملو ءناجل رخآلا ناكم نيفرظلا دحأ عضُو ولف ,ءاملع

 .ىغالب عاد ريغب :ىظفللا

 . 518/5 يفاولا وحنلاو .ةيوغللا مجاعملا عجار )١(
 .ةارلل اهب ىلحتت ىتلا ةدالقلا وهف ءنيعلارسكب .دقعلا امأ(1)

 .طيسرلا مجعملا (5)

 فضي



 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 «لب, دعب ,واولا , عوقوزاوج

 .نسحمو لب ,نيمأ لجرلا اذه :اضيأ لاقيو .نسحم لب ,نيمأ لجرلا اذه :لاقي

 لوق ىف ءاج ىذلاك «لب» دعب د ءواولا» ةدايز حيصفلا عومسملا ىف اليلق درو دقف

 نم مهب لزني امل نونزحي ال مهنال ؛ادبا ةدسحلا نزحيي امنإ. : هنع هللا ىضر ىلع
 .' 7 ريخلا نم سانلا لاني املو لب .طقف رشلا

 مالعألا ءامسأ ةياكح

 هعقوم ىلإ رظنلا نود ةيظفللا هتلاحب ظفللا وأ ةلمجلا ىكحت نأ ىه ةياكحلا

 هتمالمع روهظ نم عنم اردقم ابارعإ ةلاحلا هذه ىف برعيو .رثكآلا وهو .ىبارعإلا

 تفلتخا امهم رييغت ىأ ةملكلا رخآ ىلع لخدي الف الو هيلع ناك ام ىلع ظفللا ةياكح
 :رعاشلا لوقك '"”لماوعلا

 اللب ىعجتنا حديصل تلقف افرع نوقحتتي سانلا»# تعفش

 لوق لك ىف اذكهو . «سانلا»م ةملك عفرب اهعمس ىتلا ةلمجلا رعاشلا ىكح دقف

 ,ةيبارعإلا ةدعاقلل عامسلا وأ لوقلا دعب ام تعضخأ ٠ الوق ىكحت نكت مل نإف . ىكحي

 . ارسم الوق مهل لقف) :ىلاعت هلوقك

 :انلوق لثم نمو

 ص ىف درو صنلا اذه نأ 177 ص 4 مقر شماهلاب ءاج دقو 5.01٠١//777 /؟ ىفاولا وحنلا عجار )١(

 .هليمزو ىدنجلا ىلع قيقحتو جارخ) «مامإلا مكح ىف مامحلا عجس» باتك نما
 ١/ 5٠١,51 قباسلا عجرملا(؟)

 فيي



 تايبوغل

 ةردقمر اب يروم تاج ادق دراراقلاا دال يا ا

 .نيسح هطل ضراألا ىف نوبذعملا باتك تأرق .نونمؤللا ةروس :اهلثمو

 :ةحيحتملا بيلاسألاب نييهلا نم اتعفس اذإف» :نقسح سامع ناكسألا لوقن

 ابأاومذ و لضفلا ابأ (سانلا حدم) لقي مل حيصفلا ملكتملا اذه نأ اعيرس انفرع

 دق .ةيغالب ةمكحل ؛ةياكحلا ليبس ىلع اذه نوكي نأ دب الف ..(وبأ) لاق امنإو (لهج

 نسلر نديم يصغشل ادلع( لهج وئارو (لضفلا وبأ) نأ راهظإ ىف هتبغر نوكت
 .«لهجلا وأ لضفلاب فصتم لجر قلطم امهنم دارملا

 وأ هقطن ديعئو .ةيلصألا هتلاحب ظفللا ددرن نأ اهانعم ةيلصألا ةياكحلا تناكاملو

 ىف تجرخ ىتلا ةرصاعملا مالعالا ءامسا ضعب ىكحن نا انل زاج ."'!هتاكرح

 ضوع :لثم مالعأ ءامسأ كلذ نمو ,ةغللا ىف حيحصلا هجولا نع ىلخادلا اهطبض

 نيبشو ا ةبيهو ا

 0 ا ىيحيو

 نيح ؛ةرهاقلاب ةيبرعلا ةغللا عمجم هيلإ بهذ ام وهو :مالعألا لك رخاوأ نيكست

 دمحم :الثم لوقنف .ةرصاعملا مالعألا ىف فقولا ىرجم لصولا ءارجإب ىصوأ

 .لماوعلا تفلتخا امهم .اهنم مسا لك رخآ نيكستب .لماك تعلط دمحأ

 ةفيص ىلع تءاج ىتلا ةيفارغجلا مالعالا» هصن , رخآ رارق ةيبرعلا ةفللا عمجملو

 امك ىكحُت ,كلذب ترهتشاو :ةصاخ بارعإ ةلاح ىف ملاسلا ركذملا عمج وأ ىنثملا
0( 

 «ىهش

 .شماهلا 7؟١ ١/ ىفاولا وحنلا )١(
 ىلوالا ةرودلا نم ةيملعلا تارارقلا ةعومجم (5)475١؟-95١1؟ اماع نيثالث ىف ةيبرعلا ةفللا عمجم (1)

 ١١. 5 ص نيرشمعلاو ةنماثلا ةرودلا ىلإ

 فرحا



 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 املك

 ةركن مسا ىهو ءام»و ءامتح ةيوصنم ىهو «لك» :امه ,نيتملك نم بكرم فرظ

 حلصملا سانلا ىأر املك : وحن ؛ىنعملا راركت ديفي (املك) فرظلا اذهو .«تقو» ىنعمب

 : نارمأ لاثملا اذه نم حضتيو .(أ”هوربكا

 ةيناثلا ةلمجلا نوكتو .اهدعب نيتيضام نيتلمج ىلإ جاتحت هاملك» نأ .اسهلوأ

 :لاقي لب ؛.هحفاص املك هتلباق املك :لاقي الف ,اهراركت عنتمي ءاملك» نأ. رخآلاو

 .هتحفاص هتلباق املك

 ةنمث مث .تمث مث

 رضح :لثم .ةلهمب ىأ نمزلا ىف ىخارتلا عم بيترتلا ىلع لدي فطع فرح : مك
 .لئاو مث باهإ

 .وهلت كنإ مُّك ,رمت مايالا :لثم .ءادتبا فرح نوكت دقو

 تمت - مُك نإف انه نمو .ةحوتفملا ءاتلا اهتقحل دقو اهانركذ ىتلا «مّث» ىه : ثم
 :لغم دعما ىف

 ينينعي ال تلق َتمُك تيضمف ىنبسي ميثللا ىلع رمأ دقلو
 :لثمو

 ليدانم انيدبال نهْفارعأ ةموسم درج ىلإ ان دق تع

 لاق .ائه ىنعمب نوكت دقو .كانه ىنعمب .ديعبلا ناكملا ىلإ هب راشي مسا :مك

 مث نمو .ورمع قوفت :الثم لوقنو .(هللا هجو مثف مكهوجو اولوت امنيأ) :ىلاعت
 :ةزئاعلا قدتعنا

 ةمك : الثم لوقن .ةَمْد < مك نإف مك نمو ةطوبرملا ءاتلا اهتقحل دقو مث ىه: : ةمث

 .راعسألا عافترا ىلإ تدأ تايتسأ

 .؟514/1؟ ىفقاولا وحشلا(١)

51 



 تابوغل

 ناسنالا مسج نم ركذملاو ثنؤملا

 ةجودزملا ءاضعالا ةدرفملا ءاضعالا

 مملح
 هثينأتو هريكذت حصي (ركنم
 قنعلا سأرلا
 (؟) فنألا

 نيا تلا م 7 ش افقلا ذلا
 ذك هو .٠ لن

 (١ارثضّعلا نذالا خغدصلا
 طبإلا لجرلا دخلا

 سرضلا | (؟0فتكلا «"ُاُدْيّزلا
 (!؟ءارذلا 2 فكلا 2 (؟7عوكلا
 )٠١( دكَفلا (هرد» ١

 قاسلا 25259بكملا
 يلا

 .رهظلا :نتملا (1) .ردصلا ىلعأ :رحشلا(١)

 عارذلا وه فكلا دادتماو .دعاسلا ديلا رهظ دادتم!.عارذلاو نادعاسسلا امه نادنزلا (؟)
 .عاوكا ممجلاو .ماهبإلا ىليامم دنزلا فرط :عوكلا (4)

 .كفلا ماظع : ىمللا (5)

 .ناسنإلا هيلع ءىكتي ام .دضعلا ىلإ عارذلا لصوم :قفرملا (1)
 .فتكلار دضعلا سأر عمتجم :بكتللا (؟)
 .فكلاو دعاسلا نيبام لصفم :غسرلا(8)

 .(فاكلا رسكو ميملا حتفب) بكنملا فلخ ضيرع مظع :فتكلا (؟)
 .كرولاو ةبكرلا نيب ام :ذخفلا )١١(

 .فتكلا ىلإ قفرملا نيباه:دضعلا )١١(

 .ىلحسولا عبصإلا فرط ىلإ قفرملا فرط نم )١5(



 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 ةلادلا ةيبرعلا بيكارتلاو لاثمألا ضعب
 (ةديصللاب دئاصلا :لباحلا) .رومالا تبرطضا ىأ :لبانلاب لباحلا طلتخا.١

 .نامطاو نمأ : هتمامع يخرأ. ؟

 .(رمتلا ادرأ فّشحلاو) نيعضوم ىف دسفي نمل برضي لثم :؟ةليك ءوسو اًفشحأ . ؟

 .كعم هللا ةمعن دمحأ : كيلإ هللا دمحأ . ؛

 .اميوق اجهن هرمآأ يف جهن :قيرطلا مازح ذخأ .

 .(ديدشلا رطملا :ءوُنلا) اهيلع ردقت ملف ةجاح ٌتبلط :كؤون أطخأ 1

 .ابضغ خفتنا :لجرلا ُدَرأ-*

 .هتجاح كردأ : فدهلا ةعقر باصأ 4

 .هنم كرذحم :هنم َكَريَذَح انأ 9

 .اوناك ثيح مهيلإ لحترا نيذلا متنأ : ىتّلحَر متنأ.٠

 .كلضف مث هللا لضف عقوتأ : كيلإ مث هللا ىلإ رظنأ ١

 اهب بعلي ىتلا ماهسلا :ءاظحلا) ةوق الو كل لوحاال ىأ: ءاظح نم َكّلبُن امنإ ١ ١

 .(نايبصلا

 .عبطلا ميرك : ارذلا ميركل هنإ * ١

 .ائيش بسكي مل ىأ: بيخالا حدقلاب ءاب 4 ١

 .لوق نم فرط : لوق نم ٌوْرَّذ هنع ىنغلب .

 .هنطاب ىلع هرهاظ لدي نمل : هتآرم لوهجم نع ربخُت . 1

 .دجوي ال ثيح ءىشلا بلطي نمل ٍبرضُي لثم : امجْلس ِنيَّتَمارب ىنتلأست . ١١
 .ادعتسم ائيهتم ءاج : ادشتحم الفتحم ءاج.

 .هنم دشأ وه نم ىقاليف دعوتي نم برضي لثم : اضمح اوقالف نيَّلْخُم اوءاج 5
 .لكلا نه: نيلْكم

5: 



 تابوغل

 ,رَّذح دعب رّذح كنم نكيل : َكيِراَذَح ٠٠

 .هنم زئمشتل هعمست نأ كيفكي : هعامس رش نم كبسح . ١"

 .ءىش هعم سيل : ضافولا ىلاخ "7

 .مهل عضاوت : سانلل كحانج ضفخ 77

 .كليطابأ نم ىنعد : كتًالضُح نم ىنعد ."

 .وه امك : هلالذآ ىلع هعد "4

 نايا سس لوةراقألا جنا
 .هللخ ددسو هحلصأ ىتح همالك عبتت : همالك ْمَدَر "0

 .كرَدُي ملف قبس : حيرلا ِبَّنُذ بكر 4

 .دعتساو هلرمشت : همازح رمالل دش "4

 .مامتهالا ةلقو ةقفشلا مدع ىف برضي لثم : موئس مأ نم ريخ موءر رْظ ١"

 .رحب نم ةرطق .ريثك نم ليلق : ضيف نم ضيغ ١"

 .هتلزنمل ناصقن : هل ةّطح اذه هلمع ىف ؟؟

 .همذي الثل هيلإ نسحأ : هتمَّدَم ىضق . 7"

 .لملمتملا قلقلل برضي لثم : نادعسلا كسح هبنج ىلع ناك ؟؟
 .هب كثيزاجأل ىأ : تعنص ام كل نفرعال 5

 ,هللا اهرهظأ ةزجعم حودمملا نأو .حدملا ىف ةغلابملا هب داري دق بيكرت :كلابأ ال7

 .رشبلا نم فرعي ام ريغ ىلع

 .كرمأب متهي ال نمب نعتست ال : ىَبأ ْنَم لجرب شمت ال.

 نم ةلجع ىلع نوكي هنأل) سبتحاو هلوب عمجت نمل ىأر ال: نقاحل ىأرال 4

 .(هرمأ

 .ىحصتن لوبقب ىنعيطت ام :عاقرب ىنم عقّترتام 4

 قدر



 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 .اثيدح الو اميدق ال ىأ : اًرخآ الو ًالوأ هل تيآر ام - 4 ٠

 .نيلالو لسع ىدنع سيل: بورالو بوش ىدنعام.١

 .ليمج الو نسحب كنم اذه سيل . ّرحب كنم اذه ام . 17

 ,ءىمثيب كعفني ال ىأ : اذه كيلع دري ام. 1"

 .هنم لذأ وه نمب نيعتسي نمل برضي لثم : هنقذب ناعتسا لَقُنَم .

 .سراح وهو هلثم نم سرَّدحم . 0

 .ةرم بيصي مث ارارم ئطخي نمل برضي لثم : بئاص مهس ئطاوخلا نم- ١

 .ةئيس رابخأب تان ملو ةئنهتلل انثج : ةآَررملا دفو ال :ةئنهتلا دفو نحن . ؛

 .ةمكحب ةيضقلا ىف مكح ىأ .باطخلا لصف لاق : دعب امأب قطن . 8

 .هيف عفن ال ىأ : هيف ةدار ال رمأ اذه 9

 .هدنع ام لك ىأ : هتبعج ىف ام لك وه اذه © ٠

 .ريكفتلا ديدس : ىارلا دصَْحُم لجر وه. ١

 .هرمأ نوذفنيو ؛هلوح نوفتلي ىذلا مهديس : هموق ىحر وه. *؟

 .هتعانص ىف فلختم ىأ : ةبلحلا تكس وه. 07

 .ةفرعملاو ىأرلا ىف لاجرلا هبشت : ةلجر ةأرمأ ىف 4

 .ديدشلا نزحلا نع ريبعتلل : هابرحاو . 4

 .(هربخم ىلع هرهظم لدي ال نمل) .لخدلا ام كيردي امو .لخنلاك نايتفلا ىرت. 1

 .(ديفتسي ام ردقب الإ لمعي ال نمل) .محُمحُي ريهشلا رذقب .
 .(ثدحتي نيح هتباجنو هؤاكذ رهلغي نل) .اهتاوصأ نم ليخلا قّدع ُنيِبِّيو-



 "72 ىش لك مأ
 .ةحتافلا :نآرقلا ما

 .ةكم :ىرقلا مأ

 .رمخلا :ثئابخلا مأ

 (اضيأ) رمخلا :ىليل ما
 .عمسلا مأ :هل لاقي كلذكو ,غامدلا :سارلا ما

 .هعمجت ىتلا ةقيقرلا ةدلجلا : غامدلا مأ

 .ةطبلا :ةصفح مأ

 .برحلا وأ ةّينملا :معشُق مأ

 .ةرجملا :موجنلا ما

 .ايندلا :رقد ما

 ايندلا :نّرد مأ

 .ةبدجملا ضرالا :نيرد مأ

 ةحارلا :عقان ما

 .(نجلا نم اهنإ لاقيو ؛هتايح لاوط ناسنإلا قرافت ال ىتلا) ةنيرقلا :نايبصلا مأ
 .لجرالا ةريثك ةماس ٌةَبِيَوُد :نيعبرأو ةعبرا مأ

 "' ءىش لكوبأ
 .دسألا :لابشألا وبأ وأ .ثراحلا وبأ

 .ليشلا :بلاغ وبأ

 .بلعثلا :مجنلا وبأ وأ .نيصحلا وبأ

 .(قباسلا) ةغللا ئدابم (؟) .ىفاكسإلا ببطخلل ةغللا ئدابم باتكو .مجامملا(١)

 قد



 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 .يبئذلا :ةَدَعَج وبأ

 .بارغلا :عاقعقلا وبأ

 .باقعلا : مثيهلا وبأ

 .روفصعلا :زرحم وبأ

 .ريزنخلا :ةعرز وبأ

 .ليفلا :لفغد وبأ وبأ ,جاجحلا وبا

 .لمجلا :ناوفص وبأ

 .سرّفلا :ءاضملا وبأ وبآ نقم ىبأ

 .كيدلا :ناميلس وبأآ

 (١١ءىش لك تنب

 رمتلا :ةليخُت تنب

 .ةفش تنبب قطني مل :ثدحتي مل نمل ليق اذلو ' ةملكلا :ةفشلا تنب

 .ىدصلا وأ .ةيحلا :لبجلا ةنبا

 .منغلا :عقسأ تانب

 .مومهلا ىأ ردصلا تانبو .رهدلا تانب اهنمو ؛هدئادش : رهدلا تنب

 .رمخلا : دوقنعلا تنب

 .ليخلا :لاهص تانب

 .لاغبلا : جاحش تانب

 .رعبلا :اعملا تانب

 (")ءىش لك نبا

 .عاجشلا :برحلا نبا

 .ةقباسلا رداصملا (؟) .ةقباسلا رداصللا(١)

 قلما



 .روهشملا لجرلا : الج نبأ

 عمجلاو .بئثلا نم امجح رغصأ وهو .ةيبلكلا ةليصفلا نم سرتفم ناويح :ىوآ نبا

 .ىوآ تانب

 .(رمقلا امهيف رتتسي قاحملا ىف ناموي ريمج انبا) .ةملظملا ةليللا :ريَمِج نبا
 .ةرمقملا ةليللا : ريمس نبا

 .(سمشلا ءامسأ نم ءاكذ) .عبصلا : ءاكُذ نبا

 .هيبأ ريغ ىلإ بسن نم :حبص نبأ

 .قيرطلا : ةماعنلا نبا

 .حيصفلا :لاوقأ نبا

 . اليل ريسلا نم رثكي نم ىا .ىّرَسلا بحاص :ليل نبا
 .لالهلا :ةئُم نبا





 عبارلا مسقلا

 تافقرفنم
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 ةببرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 مايألاو ىلايللاب خيرأتلا
 (١)ءامدقلا دنع ىرجهلا خيراتلا ىف

 ,راهن هرخآو ؛ةليل ىرمقلا رهشلا لوأ ناك املو :ىرمق خيرات ىرجهلا خيراتلا

 :ةلاسر ىف ىرجهلا رهشلا لوأ ىف عقو ىذلا ثداحلل اوخرؤي نأ اودارأ اذإ مهنإف

 .هلهتسم وأ ؛هترغل وأ (ةليل لوأ ىف ىأ) ,هنم ةليل لوال تبتك :اولاق . الثم

 ثالشل مث .اتّلَخ نيتليلل مث ,تّلخ ةليلل تبتك :اولاق ىلوالا ةليللا تهتنا اذإف

 ىتنثال وا .تلخ ةرشع ىدحإل :نولوقي مث .لايل رشع ىهتنت نأ ىلإ .. "' !نْوَلَخ
 .هفصتنمل وأ ؛هنم فصنلل تبتٌك :نولوقيف فصنلا ةليل ءىجت نأ ىلإ .. تلخ ةرشع

 اعويش رثكآ لوالاو .تيقب وأ .تلخ ٌةرشع سمخل :اولوقي نأ حصيو ؛هفاصتنال وأ
 .ءاحصفلا مالك ىف

 اذكهو .. نيقب رشعل :نولوقي رهشلا نم نيرشعلا دنعو .تيقب ةرشع عبرال مث

 ,ريخالا مويلا راهن ىقبو تضم نإف .تيقب ةليلل :نولوقيف ةدحاو ةليل ىقبت نأ ىلإ
 خلسلا لمعتسي دقو .هخالسنا وأ ,هخّلسل وأ .هنم موي رخآل تبتك :نولوقي مهنإف
 .اضيأ ةريخآلا ةليلل خالسنالاو

 ىرمقلا رهشلا نأ ىلع اليلد اذه ناك ؛هنم موي رخآ وأ همم ةليل رخآل :اولاق اذإو

 .صقنت ىتلا روهشلا نم سيلو .اموي نيثالث : ىأ ؛ الماك

 .ليلق فرصتب 0١1/1 ىفاولا وحنلا(١)

 .. نولخ عبرأ وأ .نولخ ثالث :لاقيف .امهنيب امو .رشعلاو ثالثلا عم ةوسنلا نونب نوكي عومسملا رثكا (؟)
 نأ باب نم كلذو .تلخ : هيف لافيف ةرشع سمخ ىلإ رشعلا ىلع داز اماما .نولخ رشم ىلإ اذكهو
 لادلا ريسكتلا عمج ىف بسنأ ثيناتلا ءان نأو ؛لقاعلا ريغ ثنؤملل ةلقلا عمج عم بسنأ ةوسنلا نون

 ىف ثيناتلا ءات هل بسنالا ناك .ةرثكلا ىله لدي بكرملا ددملا ناك املو .لقاعلا ريغ ثنؤملل ةرثكلا ىلع

 .:تلخ:+ ةرشع ىدحإ لكم

 اك



 ةدسلاروهش

0( 

 ةينايرسلا روهشلا نم اهلباقي امو ةيداليملا ةنسلا روهش

 لوالا نيرشت

 ىناثلا نيرشت

 لوألا نوناك

 هب لفتحي ذإ.عيسلا داليعب لافتعالا دعوم ديدحت ىف اذه رشأ دقو .ديدجو ميدق :ناميوقت ىدالبملا غيراشلل )١(

 لئس نيحو .ربمسيد " ؟ مري برغلا ىف اميس الو ىرخأ سئانك لفتمت امنيب رباني ؛ موي رصم ىف طابقالا
 .موب عبرو اموي 26 نع ةرابع ةئسسلا نأ فورعملا نال كلذ» : لاق كلذ يف ببسلا نع ثلاثلا ةدونش ابابلا ةسادق

 (ديدجلا ميوقتلا ىأ) ىررجيرجلا ىبرغلل ميولتلا ىف امأ .ةسيبك ةنس ىمستو تاونس عبرأ لك موي فاضي اذلو
 ١ 6 يلاومب داليملا دعب ديدجلا ميوقتلا اذه عضو دقو .ةقيلد ١١و عبرو اموي 7١5 نم ةرابع ةئسلا نإ ليقف
 ارش جتنت نآلا ىتح حيسلا دالبم ذنم ةديدعلا نورقلا هذه ىف برمغ اذإ ماه لك (ةقيقد )١١ قرفلا اذهو .انرق
 ةنعارفلا ْغوبنل ؛يطبقلا انميوقتب قثن نحو .رياني 7و ,ربمسيد ؟ © نيب قرفلا وم .ابيرقت اموي ١ * نع ةرابع

 ىف سلانكلا ضعب انعم كرتشنو .رياني  هبسانيو دالبملا ديمل كهبك 15 موي ديعُتو .كلفلا ماع يف اميننع اغوبن
 لثم مهفن كلذ ءوض ىفو 5١. ص ةرهاقلا.١ 414 ربانب ١ ط ثلاشلل ةدونش ابابلا تاذبن ةلسلس نع .خيراتلا اذه

 نأ ةبهو دارم روتكدلا  ةمجرتلابتاك ركذ نيه 80/١ ٠ ١ يئاسنإلا ركفلا مالعأ ىف .نيراخوب ةمجرتب ءاج ام
 وكسوم.يف ١4484 ةنس (ديدجلا ماظنلا ىلع) ربمتبس 57 وأ (ميدقلا ماظنلا ىله) ربوتكأ ١ يف دلو نيراخوب

 خيراتلا نوكي ةدونش ابابلا نح القن هانضرع ام ىلع اسسايقو .ديدمجلا ماظنلا وه ربوتكا ؟ نأ لصالاب ءاج)

 .(ديدجلا ىروجي رجلا ميوقتلا بسح وهف نييبوروألا دنع لافتحالا
 عجار) ةيداليملا ةيسسصشلا ةئسلا روهش ىه (ىروسلا) ىسردملا مجهملا ىفو .ماشلاو قارعلا ىف ةلممثسم (؟)

 ,ةيئاي رس٠ ةملكب اهميتا ىضلا «لرليا٠و «راياو ,راذآ دارهم
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 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىل

0( 

 ةيسمشلاو :ةيرمقلا ةيرجهلا ؛:ةنسلاروهش

 ةينايرسلاو ةيداليملا ىف لاحلا وه امك اضعب اهضعب لباقي الو

 .4 7١/ ىلإ ؟/١7 نم .عيبرلا روهش لوأ : لمحلا

 .9 ١"/ ىلإ 5١/! نم .عببرلا روهش يناث :رونلا

 .3/ ١ ىلإ ه م١5 نم .عيبرلا روهش ثلاث :ءازوجلا لوألا عيبر

 7١//. ىلإ ١8/5١ نم .فيصلا روهش لوا :ناطرسلا ىئاّتلا عيبر

 8/٠١. ىلإ "م١ نم .فمصلا روهش ىناثك:دسالا ىلوالا ىدامج

 .5/؟١ ىلإ 4/5١ نم .فيصلا روهش ثلاث :(ةلبنسلا را) ءارذعلا ةرخآلا ىرامج

 ١ ٠١/5. ىلإ ؟ 5١/ نم ,فيرخلا روهش لوأ :نازيملا بجر

 ١١/١ ىلإ ٠١/5١ نم .فيرخلا روهش ىناث :برقعلا نابعش

 .7١/؟١ ىلإ ١١ /51 نم .فيرخلا روهش ثلاث :سوقلا ناضفو

 50//١. ىلإ ١5/5١ نم .ءاتشلا روهش لوأ :ىدجلا لاوش

 .؟5/ 5١ ىلإ 5١/ ١ نم .ءاتشلا روهش يناث :ولدلا

 .؟رك٠ ىلإ نم .ءاتشلا روهش ثلاث : ثوحلا

 فرع ثيح .ةيبرهلا ةيمالسإلا ةراضحلا نع ذوخام وهو .ناتسئاففأ ىف لممتسم ىسمشلا خيراتلا )١(

 كاذنأ كلفلا ملع ناكو .نييرجهلا ثلاثلاو ىناثلا نينرقلا ىف ىمالسإلا ملاعلا ءاحنأ ميمج ىف كلفلا ملع

 عجار) هيلع نوريسي نويكلفلا لازامو .جوربلا ني ىه روهشلا تناكو . سوميلطب ةيرظن ىلع اينبم

 :كايسمي رغقلاو سمشلا» ةميركلا ةيألاب المع !امهزايوتنت ىتلا ةزيعولا

 "من"



 تاسسن رفتم

0( 

 ةهيطبقلاروهشلا

 .داصحلاو ةعارزلا ديعاوم ىف اهيلع نوريسيو ءاهنوظفحي رصم وحالاف لازامو

 نوثالث روهشلا هذه نم رهش لكو .حايرلا ةكرحو .ةيوجلا لاوحالا ضعب عقوتو
 .ةنسلا رخآ ىف ءىسن مايأ دازت اذلو .امئاد اموي

 ا ترس حلم ا ربع
 ترّتنالا تاه قفل

 (هيف غ ررب ام لوصحم هرفو نع هيانك) (صرسصللا) ةباهنلا بلفي هعرز

 .(ههري ةصق نع ةينك) كادخ لبق كاشع رضح :اضب' لاثيو .كاسم كهابص

 0 هدش نع ةيانك) ةبوكرك ةزوجملا يلخب .ةيونعلاو دربلا وبأ

 .نيتقلا "77سم نيكلا فلا لطي يتكنا

 .تاهو طيبفلا حور .تاهمرب

 .ةدوماعلا قد

 .(حمقلا داصح مسوم هنال) سنك طيغلا سنكب

 .(هترارمح ةدش ىلع ةلالدلل) .رجملا ةنوؤب

 .نيقلاو بنعلل خابط :اضيأ لافيو .بيبز بنعلا ىلخي

 .(ضايحلا ىر) ةرسع ةعرن لك اهيف ىرجت

 .تاوئس عبرا لك ةذس ىلإ دازب .مايأ ةسمخ وهو

 .ينوناتبلا لماك دمحم ةليبن ةذاتسالاو .ىقدلاب ىعارزلا فحتملاب تابنلا ةعاقم ءاج ام ىلع اهيف تدمنعا )١(
 لثملاو ثارهملا مزاول نم ىهو ارتيميثنس نيرشع وحن اهلوط  اصملاك  نصغ نم ةمطق :تثوتنالا (")

 . نطقلا ينج دعب ضرالا ثرح مسسوم هنأ ىلإ ةراشؤلل

 | .ةيئاث ىلع ةدحاو ةحتفو هلوأ رسكب ءكايك» ةماعلا هقلعنيو (؟)

 :نولوقبف .هنم لئاوالا رشعلا ىف رطملا لزني نأ ىف المأ ريشمأ نيبو هنيب اوطبر .رطللا لزني ملاذإو (4)
 طبحلا ع ةزوجملا مسج ىلخي ريشمأ كوخأ نم ةرشع ىدخ .ةبوقرع ىتيلب ام ىللاي هبوط اي ىحور

 .اميم نونلا بلقت ةماعلاو )١( هومن ىف قحلي ' هيناث حّتفو هلوا رسكب .لصححيو (©)

 منو؟





 ' ةءارفلا
 اهعاونأو :اهتاراهمو .اهموهفم



 ةببرعلا ةغللا تايسامأ ىف

 ةءارشلا تاراهم

 :ةءارقلا موهمم

 قطن ىلع ةردقلا ىأ .ةءارقلا ةيلآ ىنعي بيرق تقو ىتح . ةءارقلا موهفم ناك

 .هتيمهأ عم اذهو .فقاوملا بسحب توصلا نيولتو .اًحيحص اًقطن تاملكلاو فورحلا

 تاراهم نم ىلوألا ةراهملا وأ .لوألا ىوتسملا لثمي هنال ؛انرصع ىف ايفاك دعي ال

 : كلذ دعب لمشت ىتلا تاراهملا كلت ؛ةءارقلا

 17: اهنم رومآ ىلع ةردقلا ىف لثمتتو .ءورقملا مهف تاراهم #

 .ةءورقملا ةداملا ىف ةيساسالا راكفالا ةفرعم ١

 .ةيعرفلاو ةيساسالا راكفالا نيب زييمتلا "

 .ةرشابملا لمجلا مهف " 

 .هضرغو بتاكلا رظن ةهجو ديدحت  ؛

 .ءورقملا قيبطت ©

 :اهنم روما ىلع ةردقلا ىف لثمتتو .ةدقانلا ةءارقلا تاراهم *

 .ةيزمرلا ىناعملا ريسفتو ةيزاجملا ةغللا كاردإ ١

 .صنلا ىف ءارألاو قئاقحلا نيب زييمتلا  ؟

 .قئاقحلا نع ةديعبلا ةياعدلا بيلاسأو تاغلابملا فاشتكا " 

 .صنلل ةبسانملا ىناعملا لقن ىلع ةرابعلا وأ ةملكلا ةردق ىلع مكحلا . ؛

 .بتاكلا عفاود ريسفت . 0

 .ةيلامجلا رهاظملا ضعم فاشتكا.. 1

 مهف ىلع ةردقلاب ةنرتقم نكت ملام اًئيش ىنعت ال-نذإ.ميدقلا اهموفهمب ةءارقلا

 . 524 ص ١9/848 .قشمدب ةديدجلا ةعبطملا .ديسسلا دومحم روتكدلل ةيبرعلا ةغللا سيردت قئارط ىف )١(

 اكسل



 تانئرفم

 وزغل ةذفان وأ .ةيفاقث ةيدوبعل ةليسو ةعوبطملا ةملكلا نوكت ال ىتح ؛هدقنو صنلا

 .ىركف

 ةمث نأل .ىساردلا ليصحتلا ىف مدقتلا ىلع دعاست ديدجلا ىنعملا اذهب ةءارقلا

 كانه نأ امك .ةفرعملا داوم ةيقب ىف مدقتلاو ةءارقلا ىف مدقتلا نيب ةيباجيإ ةقالع
 , ''!ةيساردلا داوملا رئاس ىف فلختلاو ىئارقلا فلختلا نيب ةقالع

 ةءارقلا عاونأ

 ماعلا ضرغلا ثيح نم ةعرسلا ثيح نم مادألا ثيح نم

 ةتماص ةيرهج

 دصقب ةينأتم ةفطاخ
 قيفدلا ماملإلا حفصتلا دصقب

 ةءارق ةءارق ةءارق ةءارق

 ةدقان ةيهيفرت 0 ةدام مصاخحت

 .؟؟3 ص .قباسلا عجرملا(١)

 7” هو



 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ يف
 :ةيرهجلا ةءارقلا

 اممو .اهملس ىف ىلوالا ةجردلا ىه وأ .تاءارقلا عاونأ لك حاتفم ةيرهجلا ةءارقلا

 ىدل ةحضاو اهلعجي وحن ىلع :تاملكلاو فورحلل قيقدلا حضاولا قطنلا.١

 .نيعماسلا

 نوكت نأ مزلنسي اذهو .ناكمإلا ردق ىلع  ةلماكتم ةيركف تادحو يف ةءارقلا. "

 .ىنعملل ةبسانم عضاوم ىف تافقولا

 تامالع ةاعارمو .ئراقلا ىف ةلمجلا اهريشت ىتلا تالاهفنالا بسح توصلا نيولت " 

 .دحاو نآ ىف ةمهفمو ةمهاف ةءارقلا نوكت ىتح  ةيذهذلا وأ ةبوتكملا . ميقرتلا

 ايبارعإ اطبض وا (ايفرص) ايلخاد اًطبض ناك ءاوس .ميلسلا طبضلا ةاعارم  ؛

 .(ايوحن)

 :("!ةتماصلا ةءارقلا

 ناك نأ دعب ءنرقلا اذه نم لوالا عيرلا دعب ةتماصلا ةءارقلاب مامتهالا ادب

 عونلا اذه نأ ظحول ذإ ؛ ةيميلعتلا لحارملا ىف ةيرهجلا ةءارقلا ىلع ابصنم مامتهالا

 ةءارقو .تالجملاو فحصلا ةءارق : لثم .فقاوملا نم ريثك ىف مدختسي ةءارقلا نم

 .كلذ ىلإ امو ءريرقت وأ سرد دادعإ لجأ نم ةءارقلا وأ ,ةيبدألا لامعالا

 : '"!ةتماصلاو ةيرهجلا :نيتءارقلا نيب قورفلا مهأ نمو
 نيح ىلع .حيحصلا قطنلا ثيح نم ئراقلا ءاطخأ نع فشكت ةيرهجلا ةءارقلا نأ.١

 .ءاطخألا هذه نع فشكتال ةتماصلا ةءارقلا نأ

 كلذ دعب روهمجلا ةهجاوم ىف ةعاجشو .هسفنب هقث درفلا حنمت ةيرهجلا ةءارقلا."

 . ةتماصلا ةءارقلا نم رثكأ

 .؟77/؟ تارامإلا ةعماج رشن .نيرخآو فلؤملل (ىسيساتلا ىوتسملا) ةيعماج تءارق )١(

 . 77 ؛ ص .ةيبرعلا ةغللا سيردت قئارط ىف (؟)
 . 578 ص .قباسلا عجرملا (؟)

 اللا



 تاقرظم
 هقرفتسي ىذلا نمزلا نأ نيبت دِإ ,ةيرهجلا ةءارقلا نم عرسأ ةتماصلا ةءارقلا 3

 ىذلا نمزلل ,نيترص وأ :ةرملا فصنو ةرم لداعي ةيرهجلا ةءارقلا ىف ئراقلا
 .ةتماصلا ةءارقلا هقرفغتست

 .ةيرهجلا مادختسا نم رثكل ةايحلا فقاوم ىف مدختست ةتماصلا ةءارقلا . ؛

 توصلا نيولت ثيح نم «ةيرهجلا ةءارقلا تاراهم ىلع بيردتلل صن ىلي اميفو

 كلذ ىلإ امو ءورقملا دقنو ةيعرفلا راكفالاو ةيساسألا راكفالا ىلع فرعتلاو مهفلا

 .ةفارطو ةيمهأ نم همومضم ىف امع الضف :«تاراهم نم
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 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 تاظوحلملا نيودتو عامتسالا

 (*) تارضاحملا لالخ

 امهنال .هبانلا بلاطلا دنع نالصفني ال نامءوت تاظح الملا نيودتو عامتسالا

 نم ازيك كاف كلذ نممك ولابو»ءيساردلا قوفتلا قير نه ةدهلو الطعل ناجي
 لحارملا ىف مهدهعتي مل ادحأ نأو ,ةليوطلا ةيعامتسالا فقاوملل اوئيهي مل بالطلا

 .نرعمسي ام ضيقا و انتسألا ىلع بيردتلاب ةقباسلا ةيميلفلا

 ىلإ فضأ .نايحالا نم ريثك ىف اهقوفي هنإ لب ,ةررقملا بتكلا هيوتحت امع ةيمهأ لقي
 ىف ةمهلا طاقنلا ف رعت ىلع بلاطلا نيعي .تارصتخملا وأ تاظحاللملا نيودت نأ كلذ

 .دديتت الو هتركاذ ىف رقتستل ,سرردلا ءاهتنا دعب اهتهجارم هل رسييو ؛:ةرضاحملا

 تاظحاللملا نيودت نع نومجحي نيذلا بالطلا نأ ؛براجتلاو تاساردلا تتشأ دقو

 اذلو .ةرضاحملا ىف ليق امم ٠// نم رثكأ نيعوبسأ دهب نوسني :تارضاحملا لالخ

 ةرضاحملا دعب هونود ام نوعجاري نيذلا امأ .تاريدقتلا لقأ ىلع ةداع نولصحي

 15١/ نيبام نوركذتيف ,ناحتمالا لبق تارم ةدع ةعجارملا نوعباتي مث .ةرشابم

 .نوقئافلا مه ءالؤهو .. ةيملعلا ةداملا نم 2/٠٠١ و

 نم .نيفقثلا نم ةعومجم ىلع تيرجأ ىتلا ةبرجتلا .ةفيرطلا براجتلا نمو
 نود .تلجس ةرضاحم مهيلع تيقلا ثيح .سفنلا ملعل جدربمك ةيعمج ءاضعأ

 .اهتم هنوركذتي ام اوبتكي نأ مهنم بلط نيعوبسأ دعبو .ليجسنلا زاهج ىلع . مهلمع
 هوركذت امم 7/57 نأو :/24.5 ىوس . طسوتملا ىف .اوركذتي مل مهنأ ةأجافملا تناكو

 ةرضاحم نم / 05 ٠ وحن ةداع ركذتي طسوتملا بلاطلا نأ ىرخأ ثوحب تتيئأ امك

 ليق اذلو .نيموبيب اهدعب ربتخا اذإ /" 0 .ةرشابم اهدعب ربتخا اذإ قئافد رشع اهتدم

 .راكفالا ركذت هعم لهسي ىذلا لكشلامب ؛تاظح الملا نيودتل قرطلا

 .ةمجرتلا ىف تفرصت دقو .تارامإلا ةعماجب دهاشلا ىماس دمحم اتسالا ةمجرت نم لاقما ( «)

 مزمل



 كاسسف رفنم

 ؛:ديجلا عمتسملاو ءىدرلا عمتسملا

 امأ .ةلمم نوكتس اهئنأب . اقيسم  ةرضاحملا ىلع مكحي ىذلا وه ءىدرلا عمتسملا.١

 .اهتياهن ىلإ همكح لجؤي ىذلا وهف ديجلا عمتسلا

 اذإ .هيلإ تاصنإلاب اريدج ائيش لوقي نل هنأب رضاحملا ىلع مكحي ءىدرلا عمتسملا- ؟
 تسيل ةرضاحملا نأ كرديف ديجلا عمتسملا امأ .هتوص تاربن وأ هرهظم هبجعي مل

 مدعل ةعيرذ رضاحملا عم ىأرلا ىف هفالتخا نم لعجي ىذلا وه ءىدرلا عمتسملا. "

 هفطاوعل حمسي نأ نود عمتسيو ىفصيف ديجلا عمتسملا امأ .لاقي ام نيودت

 .كلذ دعب رضاحملا

 ىف ىريف ديجلا عمتسلملا امأ ,ةلهسلا ةداملا نيودت ىلإ أجلي ءىدرلا عمتسملا. ؛

 .ةساردلاو ليجستلاب نيريدج نيثيش ديدجلاو بعصلا

 ببسب تارابعلا وأ تاملكلا ضعب هتتاف اذإ نيودتلا نع فقوتي ءىدرلا عمتسملا.

 نم هكردتسيل .هتاف امل ابسانم اغارف كرتيف ديجلا عمتسملا امأ .ثدحتملا ةعرس

 :ىعماجلا بلاطلل ميلعتلاب نومتهملا اهمدقي حئاصنلا نم ىرخأ ةعومجم ةمثو
 :اهنم

 ةعباتم نم نكمتتل ؛اهيلإ عامتسالا لبق ةرضاحملا نع ارقت نأ امئاد لضفألا نم . ١

 اهب كمامتها ديزتف ؛ةبوعصلا نطاوم فرعتتلو ؛لضفأ وحن ىلع رضاحملا

 .اشقفانئمو ارسفتسمو اعمتسم

 ةقيرط كسفنل عدتبا لب .ليحتسم هبش اذهف' لاقت ةملك لك نيودت لواحت ال."

 .ةلثمالاو ةيعرفلاو ةيساسالا راكفالا ىلع اهيف زكرت ةيفارغلت

 .اكنإب الا/ن,ل5 ةلالدلا تاذ تاملكلا وأ تاحلطصملا

 .ثدحتملا اهضرعي ىتلا راكفاألا لمأتتل فقوتت الو نيودتلا ةيلمع لصاو.
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 ةيبرعلا ةفللا تايساسأ ىف

 دنع أجافت ال ىك .ةباتكلا ةعرس تناك امهم .كلذ كنكمأ ام . حضاو طخب بتكا . ©

 دعب .اهحيقنتو اهتباتك ةداعإ لضفالا نمو .كطخ ةءارق نع كزجعب ةعجارملا
 .ةمهملا كرداصم نم نوكتل .ةرضاحملا

 ضعب نأ ملعاو ,.اهتيادبب كمامتها لثم ةرضاحملا ةياهنب كمامتها نكيل 1

 هولاق ام مهأ نوصخلي وأ ؛ةياهنلا ىف هلوق نوديري ام مهأ نولوقي نيرضاحملا
 . ةرضاحملا نم ةريخالا قئاقدلا ىف

 :4شقهانملا

 ىف كسفن ىلع دمتعت مأ :ةرضاحملا ىف ليجست زاهج مدختست نأ :لضفأ امهيأ.١

 ؟اذاملو ؟تاشقانم نم روديام مهأو راكفالا نيودت

 مهل قوري ال وأ نيرضاحملا رهظم مهبجعي ال بالطلا ضعب نأ بئاكلا ىري-"

 فلتخت مأ كلذ ىف بتاكلا قفاوت له .هيلإ تاصنإلا نع نوفزعي مث نمو ؛هتوص
 .نيرضاحللا ىلإ عامتسالا نع بالطلا فوزعل ىرخأ بابسأ ةمث لهو ؟هعم

 .حضو ؟لاقملا بتاك عم اهيف فلتخت ىرخأ عضاوم ةمث له " 

 ؟اهيلع بلغتت فيكو ؟كيأر ىف ديجلا عامتسالا تاقوعم مها ام ؛

 هفطاوعل عمسي نأ نود ؛لاقي ام لك ىلإ ىغصي ىذلا وهف ديجلا عمتسملاامأ»

 .«نيودتلا ةيلمع ىف لخدتلاب
 ضرعأاف :هعم فلتخت تنك نإو .كلذ ىلع ةلثما تاهف :بتاكلا عم قفتت تنك نإ

 نأ نكمي اذام .. ةعماجلا بلاطل حئاصنلا نم ةعومجم ميلعتلاب نومتهملا مدق. ١

 ,ةباتكلاو ىوغللا ليلحتلا
 :تاصنإلا.عامتسالا.عمسلا ١



 تابفرفتم

 .ةيوغللا مجاعملا دحأ ىف كلذ عجار ؟ ىنعملا ىف اهنيب قرف ةمث له

 ئرُف اذإو 9: ىلاعت هلوق ىف «عمتسا» ىنعم ءىوارعشلا ريسفت» يف اضيأ عجارو

 ركذ نم مهيتأي امل: ىلاعت هلوق ىفو .[؟ ٠ ؛ :فارعالا] « ارئصنأو هل اوعمتساف نآرقلا

 اوُاَث ف :ىلاعت هلوق ىفو .[؟ :ءايبنالا] نولي مهو هوعمتسا الإ ثادحُم مهر
 انعمس اولاَق ط :ىلاعت هلوقو .[م ةرقبلا] 4 ريصملا كليلإو انبر كنارفغ انعطأو انعمس
 .[4؟ :ةرقبلا] « مهرْفكب لجعلا مهبول يف اوبرشأو انيصعَر
 ىف باوصلا هجو نع ثحبأ . «ةظوحلم» باوصلاو .,أطخ :ةظحالم» نإ لاقي."

 .كيأر نيبو .ىرخأ ةرم طيسولا مجعملا ىفو ؛ةرم طيحملا سوماقلا

 ةرضاحم ىف رودي اهم ٠ 7/٠ وحن ةداع ركذتي طسوتملا بلاطلا نأ ثوحبلا تتبث

 .«ةرشابم اهدعب ربتخا اذإ قئاقد رشع اهتدم

 ؟اذداملو ؟ ةقباسلا ةرابعلا ىف ه:ثوحبلا» نم الدب «:ثاحبألا» ةملك عضو نكميأ )1

 ؛,ةثام» ظفل قطنت فيكو ؟امهدحأ مأ ؛ايئالمإ حيحص امهالكآ . ةئام / ةثم (ج)

 كرداصم نم نوكتل ةرضاحملا دعب اهحيقنت و كتاظحالم ةباتك ةداعإ لضفالا نم»- ؟

 مهلا

 ؟اذاملو ؟«ةمهملا» نم الدب «ةماهلا» ةملك عضو نكمي له

 ضرع ىفامنثإو ؛ءايزالل اضرع تسيل ةرضاحملا نأ كردي نأ بلاطلل ىغبني». 4
 .«راكفألل

 ؟اذاملو ؟بلاطلل ىغبني نم الدب «بلاطلا ىلع ىغبني»:لوقن نآزوجيأ (1)
 :لوقن مآ «.. كردي نأ بلاطلل ىغبني الد :لوقنأ :ةقباسلا ةلمجلا ىفنن امنيح (ب)

 ؟«اذاملوو .. كردي الا بلاطلل ىفبني»

 .فورح ىلإ لاقمللاب تدرو ىتلا ماقرالا لوح ١



 (1) قحلم
 ةيبرعلاب قطنلا تايساسأو طبضلا ىف



 اطبضلا ىف

 طبضلا ىف

 :تاكرحلا ١.

 :لثم .فرحلا قوف ةلئام ةطرش ىهو :ةحتفلا (1)

 امم لوألا فرحلا ظحال .فرحلا قوف عضوت ةريغص واو ىهو :ةمضلا (ب)

 : ىلي

 : ىلي اميف لوالا فرحلا ظحال ,فرحلا تحت ةلئام ةطرش ىهو :ةرسكلا (ج)

 .ةلحر . داهج . دالب نم

 :فورح ةثالث ىهو ؛ كفملا فورح " 

 .ام . ال .اب :لثم ةحتفلاب توصلا دمل ىهو :فلالا

 نوري ال سانلا ضعب نإف اهلبق ىتلا ةحتفلاب توصلا دمل ىتأت دملا فلآ نالو
 كلذو دملا فلا اهيف فذحت ةدحاو ةلاح كانهو .اهلبق ىتلا ةحتفلا عضول ةرورض

 !١(. قطنلا ىف ىواست ىهو) ًاذكف :ةدملاب ذئنيح اهنع ربعي ذإ ,ةزمه دعب ىتأت امدنع

 .كوخأ  رورم .لوقي :لثم ةمضلاب توصلا دمل ىهو :ىاولا

 .ريسأ  ةكيبس . عيبي :لثم ةرسكلاب توصلا دمل ىهو :ءايلا

 هلطب ضو .دملا فورح لبق ىذلا فرحلا طبضل ةرورض نوري ال سانلا ضعبو
 .لضفأ ةرورضلا دنع

 :لثم .فرحلا قوف ةريغص ةرئادب هل زمريو .ةكرحلا نادقف وهو :نوكسلا ."

 .مالسس|-بتُكي . ثم .نف

 نيا



 ةبيرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 0 ا ا ا ل ا ا

 له دع. دم :''!لثم
 :اذكه ,ماللا كلذكو ؛ةنكاس ىلوالا ,.نيترم تقطن انه لادلاف

 (لله.ددع.َددم)

 ةدشلا عضوتو افرح بتكي هنإف :نكاس امهلوأ نيتيلاتتم نيثرم قطني فرح ىأف
 .كلذ ىلع ةلالدلل ةجاحلا دنع . هيلع

 لثم :نافرحلا بتك انكاس لوألا فرحلا نكي مل نإف

 انككف اندّدع - انددم

 (ل) ةنكاس :نيترم قطنت ماللا .مَّلع : لثم ؛ةدشلا عم ىناثلا فرحلا ةكرح بتكتو
 .(ل) ةحوتفم +

 عضي سانلا نم ليلقو ,ةدشلا تحت د ةرسكلا نأ ظحالا) ملعيو .م . مكي :لثمو

 فز :اذكه ةدشلا تحت اهتباتك لضفالاو . فرحلا ثحت ةرسكلا

 :نبتدس ىلاوت.0

 .(ة ىئ ل ل ك :اذك قطنتو) ةّيَلك :لثم ىف نوكيو

 :نيونسلا.5

 ب ا نا

 لثم (ةرسك وأ ةمض وأ ةحتف) ةيناث ةكرحب ةقوطنملا

 اذلو ةيناثلا ةمضلاب ةنكاسلا نونلا نع انربع دقو .ْنْب :اذكه قطنت ءابلا) باتك

 .(نيونتلا ىمسن

 .(نب :قطنت ءابلا ) باتك

 امأ .ىللين :لثم ءابلصأ يف ةيبرعلا ريغ مالعالا صضعب ةباتك ىف فرعلا هيلع ىرج ام كلذ نم ىنشتسيو )١(

 .«ولوبأ. ازكف ةدحاو مالب اهباتك ىراف .وللودأ
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 طبضلا ىف

 .اًرب  اًرمق :لثم .فلأ هعبتي ةحتفلاب نيونتلا نأ ظحال (ْنَب :قطنت ءابلا) اباتك

 فرحلا ىلع امهعضي مهضعبو .فلالا ىلع نيتحتفلا نوعضي (7١سانلا ضعبو

 .هلبق ىذلا

 فرحلا ىلع نيتحتفلا عضو وه هارن امو .ىبرعلا طخلا خيرات نم دنس هل لكو

 امو :هلك فحصملا مسر هيلع ىرج امو .دمحأ نب ليلخلا بهذم وهو فلالا لبق ىذلا

 .طيسولا مجعملا هيلع ىرج

 : ةيلاتلا عضاوملا ىف بصنلا نيونت دعب فلالا بتكت ال١

 .ةقيدح :لثم ةطوبرم ءات هرخآام (أ)

 رخآ ىف ءايلا ةروص ىلع مسرن ىتلا فلالا ىهو ؛:ةروصقم فلآ هرخآ ام (ب)

 . ىنم :اهلثمو .ءاتلا ىلع انه ناعضوت نيتحتفلا نأ ظحال) ىّتف :لثم .ةملكلا

 .(ىده

 .ادتبم :لثم .فلالا ىلع ةزمه هرخآ ام (ج)

 .ءامس :لثم .فلأ اهلبق رطسلا ىلع ةزمه هرخآ ام ( د )

 :اهنم تالاح ادع .ءامسألاب صاخ نيونتلا-؟

 .(ءابلا ىلع ةدحاو ةمضب) باتكلا :لوقت ,لأب اًقرعم ناكاذإ (1)

 .دمحم باتك :لثم ؛اًفاضم ناك اذإ (ب

 . ىلع ْنب دمحم :لثم .نبا ةملكب اًقوصوم ملعلا مسا ناكاذإ (ج)

 .ةريثك ةيرثا قطانم ترز :لثم ,فرصلا نم اعونمم مسالا ناكاذإ (د)

 .عيرصتلا وأ ةيفقتلا دنع لوألا رطشلا ةياهن ىفو .ةيفاقلا ةملك ىف (ه)

 .عضاوملا ضعب ءانثتساب امئاد ةقيرطلا هذه ىلع ىرج ثيح (ىروسلا) ىسس ردلا مجعملا عجار )١(



 ةييرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 ؛ةدشلا عم نيونتلا

 .(ٌث ل ل ك) قطنتو لك :لثم ىف
 .(ن لل َك) قطنتو لك

 .(ُن ل ل ك) قطنتو الك

 تابيردت

 . عيباني .سوواط .ةكم .ةرهاقلا :(ريخالا فرحلا ادع) امات اطبض ىلي ام طبضا.١

 .ةيردنكسإلا. ةيبرعلا

 نيونتلاو ةمضلا عم ةدشلاب ةيتآلا تاملكلا نم ةملك لك ىف ريخأآلا فرحلا طبضا."؟

 نيونتلاو ةحتفلا عم ةدشلابو .ةيناث ةرم نيونتلاو ةرسكلا عم ةدشلابو ؛ةرم
 : ةثلاث ةرم

 .رفّم لق در .سم دب .لك

 :نيونتلاو ةحتفلاب ةيتآلا تاملكلا نم ريخالا فرحلا طبضا "' 

 .اطخ . ءيش  ؤلؤل ليل .ىده  ةسردم . رون

 : ةيلاتلا تارابعلا طبض لمكأ  ؛

 .ءايشالا رهاوظ ريغ ىري ال نم سانلا نم (أ)

 .مثإ نظلا ضعب نإ (ب)

 .نادجولاو ركفلا نع ىنف ريبعت بدالا (ج)

 .نيدشارلا ءافلخلا ّلوأ قيدصلا ركب وبأ ( د )

 .اقدصو اقح هللا لوسر دمحم ( ه]



 ةيبرعلاب قطنلا تايساسأ يف
3 

 ةيبرعلاب قطنلا تايساسأ ىف
 :ةيسمشلاو ةيرمقلا (ل١)

 ىف كلذو «قطنلا دنع اهمال رهظت دق ءامسألا ىلع ءلأ» فيرعتلا ةادأ لخدت نيح

 .:سمشلا» لثم ىف ءاهدعب اميف مغدت ثيح رهظت ال دقو «رمقلا» لثم

  ديدحلا . ةعمجلا  لطبلا :لثم :ةيرمقلا ماللاب تيمس قطنلا ىف ماللا ترهظ نإف

 .نيمسايلادرولا  ىدهلا  زوملا لماكلا  نفلا  بلاغلا  لدعلا  بيطخلا

 ذئنيح ماللا ىمستو :هيف اهماغدإل اهدعب ام ددش قطنلا ىف ماللا رهظت ملاذإو

  رسيصلا . ركسلا . كلامزلا . ةبغرلا  بنذلا  ايندلا . ةث الثلا . نيتلا :لثم ةيسمشلا ماللاب

 .رونلا .نيللا . لظلا ةنوحاطلا .فيعضلا

 :ظحال

 .اهيلي ىذلا فرحلا ديدشتب ةيسمشلا ماللا قطن مدع نع ضرعن اننأ ١

 :لثم «لا» فيرعتلا مال هعم قطنت ال ىأ يسمش فرح :ماللاد . "

 مث .(فيرعتلا مال ىيأ) ىلوألا ماللا قطنن ال «نبللا» ريصت اهفرعن نيح :نبل»

 .نبل ةملك مال ىأ «ةيناثلا ماللا ديدشتب كلذ ضوعن

 ظفل نم ةزمهلا انفذح (لا) هيلإ انفضأ نيحو .هلإ هلصأ .. ههللا» ةلالجلا ظفل كلذكو

 ظفل نم ةيناثلا ماللا ديدشتب (هللا) تحبصأف (لا) اهلوأ ىف انفضأ ىتلا (هل) ىقبتف (هلإ)

 .وهللا  ليللا  بحللا  بهللا  نوميللا : لثم تاملك كلذكو .ةلالجلا

 ددش امل كلذك نكت مل ولو .ةيسمش مال تاملكلا هذه لثم يف ىلرالا ماللاف

 رك ةطمنش دلع هيلع عضوا اميلي ئذلا كزخلا
 يه نذإ ةيرمقلا فورحلاف .ةيرمق فورح ىمست ماللا اهعم رهظت ىتلا فورحلا "

 ,«هميقع فخو كجح مبا» انلوق اهعمجيو :.(ى و هم كق ف غ ع خ ح ج ب)

 .نونلاو ماللا مث ءاظلا ىلإ لادلا نم مد .ءاثلاو ءاتلا ةيسسمشلا فورحلاو
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 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 ليلل .. ةريثك دئاوف نوميلل :لثم «مال» اهدعب ناكو «ءال» ب تقبس اذإ هلا» فذحت .

 .(نوميل + لا + ل اهلصأ) رخآ

 نيئكاسلا ءافتلا

 اذلو .امهب قطنلا رذعت .7'2فقولا ريغ ىف ناسللا ىلع نانكاس عمتجا اذإ-١

 عم ءاثلا نوكس ىقتلا دقف «ةملعملا ترضحد» : الثم تلق نإف .امهلوا كيرحت بجو
 ؟كرحي اذامبف .لوالا كرحي انهو ءقطنلا رذعتف ,ماللا نوكس

 .باتكلا أرقي مل  ةملعملا ترضح :اذكه ءرسكلاب لوالا نكاسلا كرحي نأ لصالا

 '  :ناتلاح كلذ نم ىنثتسيو .. رطملا رمتسا نإ .ملقلا ذخ
 نأ ديفملا نم :لوقت ؛حتفلاب كرحي هنإف «نم» نون لوالا نكاسلا ناك اذإ يلوالا

 نوقتملا» :لثم .مضلاب كرحي هنإف عمجلا ميم لوالا نكاسلا ناك اذإ:ىرخالاو
 .احوتفم اهلبق ام ناك نإ ةعامجلا واو ىلوالا ةملكلا رخآ ناك نإ اهلثمو .«ةنجلا مهل
 .رشلا ىف ةادغلا اوهسي نلو ءريخلا ىف مويلا اوهس نوحلاصلا :لثم

 ,مضلا وأ رسكلاب نيونتلا كرح .انقطن . هيلي نكاس عم نيونتلا عمتجا اذإ-"

 عم .نكاس وهو نيونتلا ىقتلا دقف «هتءارقب عتمتسا باتك اذه» :لثم .رثكا رسكلاو
 اذكه قطنلا ناكو .مضلا وأ رسكلاب نيونتلا كرحتف .«عتمتسا» ىف ةنكاسلا نيسلا

 .اهمض وأ نونلا رسكب (..عنمتس نباتك)

 فرح هيلي نكاس فرح نيوثتلا دعب ءاسج اذإ الإ نسحأ مدضلا نوكي الو
 مومضم فرح اهيلي ةنكاس ءاخلاو ؛هلابقتسال جرخا ملاع لبقأ» :لثم ,'''ءومضم

 .ءارلا وهو

 ةقرفتم عضاوم .لوالا ءّرجلا .ىفاولا وحنلا كلذ ىف عجارو .دم فرح لرالا ناك رأ(١)

 ىف ءاتلاو :جرخا ىف ءارلا ةمض لثم .امئاد ةمزال فرحلا ةمض نوكت نا اذه ىف مهضعب طرتشي (؟)
 ريغثت .نبا٠ ةملك ىف نونلا ةمضف هفرعي كنبا لجر رضح :لثم ىف اهفالخب .ادبأ ريغتت ال اهنال ءبتكا»
 .رسسكلاب نينكاسلا نم صلختلا . بجي ليقو . نسحالا نوكي ةلاحلا هذه ىفو .ةملكلا بارعإ ريغتب

 . "شمام 45/١ ىفارلا وحنلا

 "ا



 ةيبرعلاب قطنلا تايساسأ ىف
 عتمتسا باتك اذه» :لوقيف ,نكاس هيلو اذإ نيونتلا فذح زيجي نم برعلا نمو

 «هاهيف بتكا ةقرو هذه» :لوقيو .«باتك» ةملك ىف ءابلا ىلع ةدحاو ةمضب «هتءارقب

 نكاوس ةثالث ءاقثلا

 .«تاناحتمالا تبرتقا :لثم ,اهيناث كرح نكاوس ةثالث ىفتلا اذإ

 ؛هقطن ليحتسي ام وهو .ميملاو ماللاو ءاتلا : ةثالث نكاوس ناسللا ىلع عمتجا دقف

 تئش نإو :تاناحتمال تبرثقا» :اذكه ءرسمكلاب  ماللا وهو . طسوألا كرحي اذلو

 .اهعضوم ىف ةرسكلا تعضو ةملكلا طبض

 :اهماغدإ وأ فورحلا ضعب لادبإ

 ىقبتف ةباتكلا ىف امأ .طقف قطنلا دنع اميم بلقت ءاب اهدعب ىتلا ةنكاسلا نونلا-١

 ؟ةلاسرلا ثعب نم . دعب نم  ثعبنا  ربنم : لثم .اهلاح ىلع نونلا ةروص

 . رطضا  برطضا :لثم ىف كلذو .اهدعب ىتلا ءاطلا ىف ةنكاسلا داضلا ماغدأ- ”

 ينعملا امأ .«ملطا»و :علطضا» :انلوق ىف دحاو قطنلا نأ :ظحال .علطضا  دهطضا

 :فلتخيف

 .(هلو ؛هبو هيلع علطضا) هيلع موق ىأ رمآلا ىلع ملطضا :لاقب

 "  تثضير . تضمن :لثم ,قطنلا ىف ءاط نابلقت هات اهدعيو ةنكاسلا داضلا .

 (..رطضا .برطضا) لثم ىهف .ءاط قطنت ةقباسلا تاملكلا ىف داضلاف .تضرم

 لثم ىف (قطنلا يف) ءاط اضيأ ءاتلا بلقت اذلو ؛جرخملا ىف ءاطلا نم ءاتلا برقل

 :لثم .اهلاح ىلع تيقب ةكرحتم داضلا تناك نإف . (ْط طر م) اذكه قطنت «تضرم»

 . بص رم

 ىنعمبو .تدبع . حجنت دق :لثم .ءات اهدعي ءاج ىتم ءات ةنكاسلا لادلا بلق +

 هذه قطنن اننأ اذه ىنعمو .ناسللا نم جرخملا ىف امهبراقتل ءاتلا ىف لادلا مغدت قدأ

 .ءات ىلإ قطنلا ىف لوحتت ةنكاسلا لادلا ىأ . حجنت دق :ىلاتلا طبضلل اًعبت ةرابعلا

 ؟



 ةيبرعلا ةغللا ثايساسأ ىف

 :اقطن ماغدإلا روص نمو 5

 .لاذلا ىف لادلا ماغدإ :ركذ دق

 .داضلا ىف لادلا ماغدإ :اولض دق

 .هاطلا ىف لادلا ماغدإ : برط دق

 .ءاظلا ىف لادلا ماغدإ : كتملظ دف

 .هيف تمغدأ وأ اهالت فرح لك سنج نم تبلق دق لادلا نأ حضاوو

 .«بجعف بجعت نإو» :لثم ءاف ةنكاسلا ءابلا بلق 7

 .«متملظ ذإد ؛ لثم ءاظ لاذلا بلق ١

 اذإ بلقن وأ مغدن نحنو .ةءارقلا ةقيرطب طبتري  بلقلا وأ ماغدإلا نأ ةظحالم عم

 ىف «ركذ» انلوق نيبو هدق» انلوق نيب ًاليلق انتكس اذإف .ةريصق ةنكس تكسن مل
 :لثم ..بلق نود قطنلا بجو «ركذ دق» :ةرابع

 لادبإ اهب ثدحي الف ةباتكلا امأ .طقف قطنلاب طبتري .انركذ امك .لادبإلا وأ ماغدإلا

 .لصولا ال فقولا ىلع تاملكلا ةباتك ىف رادملا نال ؛ماغدإ وأ

 ةعامجلاواو كيرحتن

 ,احوتفم وأ امومضم الإ هلبق ام نوكي الو ؛,نكاس فرح لصالا ىف ةعامجلا واو

 ام ناك نإف .(كرحتم اهدعب امو حوتفم اهلبق ام) .ريخلا ىف اوُعس نوحلاصلا : لثم

 :لثم .2!! ابلاغ مضلاب واولا تكرح انكاس اهدعب امو احوتفم ةعامجلا واو لبق

 )١(النحو ىفاول' ١/58.
 ىف



 ةيبرعلاب قطنلا تابساسأ ىف

 ىثلا ةطخلا اوضرا :لثم .رسكلاب كرحت دقو .ريخلا يف مويلا اوعس نوحلاصلا

 .تيبلا ىف مويلا اوقبا. سلجملا اهرقأ

 (١!ورملا بئاغلل ىتل ا ءاهلا ةكرح

 اهلبق ناك اذإ الإ .هُتيأر  ُهَل :لثم ,مضلا ىلع ةينبم نوكت نأ اهتكرح ىف رهشالا
 - هب :اذكه ء.اهنومضي نويزاجحلا :نارمأ زوجيف .هيلإ. هب :لثم ةنكاس ءاي وأ ةرسك
 الإ هيناسنأ امو» :ءارقلا أرق نييزاجحلا ةغلبو .هيلع هب :اذكه ءاهرسكي مهريغو ُهيلإ
 نأ قبس امم مهفيو .رسكلاب نورخآ أر قو «هللا هيلع دهاع امب ىفوأ نمو» .«ناطيشلا
 .اهتالاح لك ىف مضلا ىلع اهنونبي نييزاجحلا

 ؟ درمملا بئاغلل ىتلا ءاهلا عبشت ىتم

 .ناهجولا زوجي . عبشت ال -عبشت :تالاح ثالث ءاهلا هذهل

 هتوخإ ناكو  اديعس ناك هنأ قحلا :كلوقك :كرحتم دعب تعقو ىتم عبشت ىهف.١
 .ةيماس ةناكم ىدنع هل . هنوطبفي

 :ةيتآلا لاوحالا ىف عبشت الو. ؟

 :رعاشلا لوقت ,لصولا فلا لبق تءاج اذإ (1)

 حرجلا هعجوأاحورجم ٌعصْن وأ ٌلّذَع عفني ال

 .هئاقدصا لك هنع اولأس . كلذب هنم اورفظ :لثم .نكاس دعب تعقو اذإ (ب)

 .امللظخ نجسلا ىف هوقلآ .ايجش انحل هوعمسأ :لثم .دملا واو دعب تعقو اذإ (ج)

 .ءاضراع هوو املف» :لثم ؛ةنكاس واو دعب وأ

 لوقكو .لفحلا ىلإ هاعد .بذعءامب هأور :لثم .دملا فلأ دعب تعقو اذإ ( د )
 :رعاشلا

 ؟اهرانم هارث ىف قفخيو .سجر اهسودي فيك سدقلاو ىَرسلا ضرأ

 دش م١ هسفئ )١(



 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 :رعاشلا لوق ,عبشي مل اممف ؛ةنكاس وأ دم ءايب تقبس اذإ ناهجولا زوجيو " 

 اهراهن هيف بش ؛ليل ءالشأ اهبارت قوف ليللا دوعي ىتح

 .«هقوري هيتحأر نم ١ :هلوقو

 رسحني مث هيف بحلا رذبت نأ :رعاشلا لوق ؛عبشأ اممو
 رجحلا ىكتشاو هيلع بارتلا حان :هلوقو

 ,ىش.و , وه, ىف ءاهلا نيكست زاوج

 نزوجيو :ةروسكم «ىش» ىفو :ةمومضم هوه» ىف ءاهلا نوكت نأ لصألا

 وأ .ءاهلا مضب ءوُهَل وهف .ىهو :لوقت .7ءاللا وأ .ءافلا وأ ءواولا :دعب امهنيكست

 ىهُف ىو ؛ءاهلا رسكب ,ىهل . ىهف . ىهو :لوقت كلذكو .اهنيكستب ؛وهل . وهف . وهو
 .اهنيكستب ىأ .ىهل -

 طسو ةملك ىف نيسلا طبض

 ,عضوم هل لكو ؛ةنكاس نوكت نأ امإو ةحوتفم نوكت نأ امإ طسو ةملك ىف نيسلا
 تسلج ىأ «نيب» ىنعمب انه طسو نال ةنكاس انه نيسلا .موقلا طسو تسلج :لوقن

 نوكت انه نيسلا نإف .ةعاقلا طسو تسلج لثم «نيب» ىنعمب نكت مل اذإف .موقلا نيب
 «نيب» ينعمب طسو تناك اذإ ركذت .ةعاقلا :- ٠ ::سلج لوقن نأ مصي ال ذإ 'ةحوتفم

 ."7ةنكاس نوكت نيسلا نإف

 نوكت امنيح رشع عم ةدحاو ةلاح ىف الإ ةرشع وأ رشع ىف ةنكاس امئاد نيشلا

 :لثم .ركذم دودعملاو ةيكرم

 551/١ هسفن(١)

 اهنإف حصن مل ىإف ''ةرلخ نولكت اهنإف ىنعملا ماقتساو .طسمو» ملك ناكم .نيب . هملك عضو كلكمأ اذإ (5)

 (بجو طداسو ردحأ) لئم امساأ نوكم

 ني



 ةيبرعلاب قطنلا تايساسأ ىف

 .اباتك رشع ةعست الجر رشع ةثالث  ايكوك رشع دحأ

 كلذ فالخ امأ (ركذم دودعملاو بكرم ددعلا نأل) ةحوتفم نيشلا نأ انه ظحالن ذإ

 :لثم ةنكاس امئاد نيشلاف

 .ةسارك ةرشع عست  ةأرما ةرشع ثالث  لاجر ةرشع  ءاسن رشع

 فقولا

 تيري .دمحأب تررم .ضاق ءاج :لثم.ةلمجلا رخآ دنع قطنلا عطق وه فقولا

 .ملقلا

 :نونملا مكح

 ملقب تبتكو .ملق اذه :لثم ءرجلاو عفرلا ىف نيونتلا تفذح «نونملا ىلع تفقو اذإ
 .(فقولا ال لصولل اعبتف طبضلا امأ)

 تسلج ءاملق تيرب :لثم ,اهلبق ةدحاو ةحتفب بصنلا ىف فلالا ىلع تيقبأو

 .افلأ ةزمهلا لبق نال بصنلا نيونت فلأ تفذحو .اءانب اهلصأ) ءانب ثمقأ .اركفم

 .اطخ تفذح نإو اقطن ةدوجوم فلالاف :ةحتفلاب توصلا دم بجي فقولا دنعو

 :صوقنملا مكح

 ءاوس ءاهكرتو ءايلا تابثإ زاج ءرجلاو عفرلا يتلاح ىف صوقنملا ىلع تفقو اذإ
 ضار وأ ضار هتشيعمب عئاقلا :لثم .طقف قطنلا ىف كلذو ,ةفرعم مأ ةركن ناكأ

 .(عادلا قطنت) ىعادلا وأ ,ىعادلا رضح :اهلثمو .(ىضار قطنت)

 .ىداه وأ .داه نم هلامف هللا للضي نم

 .اهفذح ةركنلا ىفو .ءايلا تابثإ لأب فرعملا ىف رثكالا نأ ريغ

 .ىضاقلا تمركأ .ايدانم

 ؟ ابن



 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىف
 :ةيماهفتسالا ءام» مكح

 :لثم .اهفلأ فذح بجو ؛(ةفاضإلاب وأ رج فرحي) ةيماهفتسالا ام ترج اذإ

 .(ام نع :اهلصأ) ؟نولءاستي مع

 .(امب اهلصأ) ؟تيفوك مب

 .(ام ىف :اهلصأ) ؟اهاركذ نم تنأ ميف

 .(ام ىلع :اهلصأ) ؟تلوع مالع

 :(ام ىضتقمب :اهلصأ) ؟اذه تلعف ماضتقمب

 :اهيلع فوقولا تدرأ اذإف

 تكسلا ءاه قاحلإ زاجو نوكسلاب فوقولا زاج ءرج فرحب ةرورجم تناك نإف

 .نسحأ يناثلاو همع وأ ؟مع :فوقولا دنع (مع) ىف لوقتف .اهب

 .نسحأ ىناثلاو ؟هم ىلع وأ ة؟مالع :لوقتو

 لوقتف .فقولا دنع اهب تكسلا ءاه قاحلإ بجيف .ةفاضالاب ةرورجم تناك اذإ امأ.

 ؟هم يضتقمب : (ماضتقمب) ىف

 :هرخآ فرذحملا :رخآلا لتعملا لعفلا مكح

 ءانب وأ عراضملا مزجل هرخآ فوذحملا رخآلا لتعملا لعفلا ىلع فوقولا تدرأ اذإ

 .كدعوب ف. هدعوب في مل .ريقفلا طعأ. ريقفلا طعي مل :لثم رمالا

 :طعي مل :نوكسلاب فقولا :زاج ىلصأ دحاو فرح نم رثكأ ىلع ىقب نإف
 .طعأو

 .(نسحا اذهو) هطعأو ؛هطعي مل :هب تكسلا ءاه قاحلإ زاجو

 ,فقولا دنع هب تكسلا ءاه قاحلإ : بحيف ىلصأ دحاو فرح ىلع ىقب اذإ امأ

 .هرءهريمل .هفء.هفي مل:لوقنف



 ةيبرعلاب قطنلا تايساسأ ىف

 تابيردت

 :ىلي اميف أطخلا مامأ أطخ ةمالعو ةحيحصلا ةباجإلا مامأ حص ةمالع عض.١

 .(ةرسكلاب نونلا طبضت) ؟قراطلا نم (1)

 .(ةحتفلاب نونلا طبضت) ةريصق ةفاسم ةيلكلا ىلإ تيبلا نم (ب)

 نوكسلاب «نع» ىف ىلوألا نوئلا طبضت) .هنيرق نع لسو لأست ال ءرملا نع (ج)
 .(ةرسكلاب ةيناثلاو

 .(نوكسلاب طبضت فيرعتلا ةادأ ليق ىتلا ءاتلا) ةعاسلا تبرتقا ( د )

 ةيناثلاو ةنكاس :تّلق» ىف ىلوألا ءاتلا) تازاجنإلا ترثكو تافارحنالا تلق ( ه)

 .(ةكرحتم «ترثك» ىف

 :اهبساني امب تاغارفلا لمكآ مث طخ هتحت ام ظحال ."

 .(...قطنت نونلا) .كتحص ىلع صرحت نأ كل يفبني (1)

 .(..قطنت ةيناثلا نونلاو .. قطنت ىلوألا نونلا) .دعب نمو لبق نم رمأآلا هلل (ب)

 .(..قطنت ءاتلاو .. قطنن ءاضلا) .هيلع سلجملا قفاوف ىريرقت تضرع (ج)

 .(...قطنت ءاتلاو . .. قطنت لادلا) .لجو زع هلل اركش تدجس (د)

 .(...قطنت ءاطلاو ... قطنت داضلا) .ىئاجلا برطضاف ةلدالا ترهظ (ه )

 اذشي



 )١( قحلم

 ةيئالمإلا ةيانكلا نيب فالتخالادوجو

 رثنلل ةيئالمإلا ةباتكلاورعشلل



 ةيئالمإلا ةياتكلا ىف فتفاللتئسالا هوجو

 :كلذ نمو «رثنلا ىف هانفلأ امع رهشلل ىئالمإلا مسرلا اهيف فلتخي عضاوم ةمث

 لوأ ىف رخآلا اهضعبو لوالا رطشلا رخآ ىف ةدحاولا ةملكلا ضعب نوكي نيح.١
 فرعي ام وهو ,نيرطشلا نيب نوكت ىتلا ةفاسملاب امهنيب لصف ,؟ )يناثلا رطشلا

 رباكملامصصخلا عرصيو د يدحلا ىرفي لوقم ىل

 :رعاشلا لوقك ءنيرطشلا نيب ددشملا فرحلا مسقني نأ انايحأ نزولا ىضتقي " 

 هيمدي داك هيلع رذلا ىشم ول ىتح نال
 مم 1 5
 ءارلاب هنزو ىهتني لوألا رطشلا «هرر» ايضورع بتكت هرذلا» ةملك يف ءارلا فرحف

 بتكت نأ كئكمي ةلاحلا هذه ىفو ؛:ةمومضملا ءارلاب يناثلا رطشلا أدبي امنيب .ةنكاسلا

 : ىلوألا ,نيتقيرط ىدحإب تيبلا

 هيمدي داك هيلع (م) رذلا يشم ول ىتح نال

 .ديدشتلا كف رذعت ديفتل هرودم» ةملكل زمر نيرطشلا نيب ىتلا ميملا

 ,ةنكاسلا ءارلاب لوالا رطشلا ىهتني ثيح ؛ديدشتلا اهيف كفي :ىرخألا ةقيرطلاو
 :اذكه ةمومضحملا ءارلاب ىناثلا أدبيو

 هيمديداكهيلعَر ٌرذلا ىشم ول ىتح نال

 .رعشلاب صاخلا ىئالمإلا مسرللااعبت ؛ةلاحلا هذه ىف كيلع بيرثت الو

 ام لثم نم ؛ةيفاقلا ىف ءاج ىتم رجلاو عفرلا ىتلاح ىف صوقنملا ىلإ ءايلا در .”

 :("!مراجلا ىلع ناويدب ءاج

 ىفاش نم هئاكبل الو قار هلامف نيزحلا بلقلا ىكب اذإو
 نيحف ؛ةفوذحملا ءايلا نع ضرعلا نيونت نيونتلاو .فاش اهلصأ «ىفاش» ةملكف

 .ءايلا تدر نيونتلا فذح

 ةنس ١ ل عيزوتلاو رشنلل ةيبرعلا ةكرشلا .ىناطحقلا نسحملا دبع .د قيقحت .ىليرإلل ىفاوقلا باتك )١(

 7١١. ص ىلبرإللو 1١١ ص ققحملا ةساربو , 1/

 "لا , ١١ ص هللا دبع ديعسلل قزمملا عارشلا : لاثملا ليبس ىلع رظناو 4 5 ص ؟ط قورشلا راد (؟)
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 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 :؟!تايلضفملاب ءاج اف لثد نما نيونتلا ذهن انفتكف هانلا دود أل مهنضعتو

 نامت نهل ئدعب جِجح تَلُْخ نادّربلاب ىحلا رايد ايالأ

 وأ ينامث كلذكو .ةرسكلا عابشإ عم «فاش» وأ «ءىفاش» بتكت نأ ريخم تنأف

 .نامث

 عضت نأ يف امهضيأ ريخم تنأف ,ةنكاس ةطوبرم ءات تيبلا رخآ ىف ناك اذإ. +

 :اذكه .اهلمهت وأ اهيتطقن

 ةرتتسم اهشع ىف ةنمآ ةرجشلا ىلعأب تناك ةمامي

 :اذكه وأ

 دنع رعاشلل زوجي نكلو ءارهشو اًرثن ةزمهلا اهعم تبشت ال لصولا فلأ .

 لمتكت ةاهلملا ءدغ ىفو اهلمحأ ةاهلملا ىذه «تامغأ»

 .(؟7نزولا ميقتسيل تعطق اهنكلو ,لصو فلآب ,ةاهلملا» اهلصأ هةاهلملا» ةملكف

 فلا ىمست فلأب هعابتإ بجو ؛احوتفم تيبلا نم ريخألا فرحلا ناك ىتم .
 :رهاشلا لوق وحن ,قالطإلا

 ادوعي نل رمعلا بهاذو ءىش لك نوكلا ىف دوعي

 نل رمعلا بهاذ» : بتكن ذإ ' قلألا انفضو امل ءرثنلا ىف بتك ولف «ادوعي» دهاشلاو

 :وحن كلذكو .هدوعي

 .هئيعب ناكم : ناد ربلا . ١5 ةيلضفملا .نوراه مالسلا دبعو ركاش دمحم دمحأ قيقحت )١(

 انه ءتامغأ» نال :ءدغ« ةملك دعب ةفيفخ ةتكس تكسن نيح نزحلاو ىسالا راهظإ ىف كلذ رثا نع الضف (")

 فئاوطلا تولم ريبك دابع نب دمتعلا ناكو .ىرخأ ةيمالسإ ةلودل (نيدحوملا) ةيمالسإ ةلود وزفل زمر

 انيمتسم ةقالزلا ةعقوم ىف مورلا مزه .ةبلهرقو ةيليبمشإ بحاصو سماخلا نرقلا ىف سلدنألا ىف

 نبا عمط رصنلا دعيو .شئارمب نيدهوملا ريما نيفشات نب فسوي شيجو .سئدنالا ءارمأ شويجب

 مهتنجس ثيح هملهأ عم هلمحو دمتعملا رسأو .ةيليبشإ براحو نتفلا راثأف . دمتعملا كلم ىف نيفشات

 اجلي املقو .نزولا ةماقإل ةرورض نذإ ل صولا ةرمه مطق .ءادعإلا ريغ ديفب الرمأ وهو .تامغا ةدلبب
 انبأر امك ةفلطاعلا وأ روعشلاب .ةلعتت ىرخأ ةرورض هل نركي دقو .ءارعمتلا اهبلإ

 الا



 ةيئالمإلا ةباتكلا ىف فالنخالا هوجو

 ادويقلا حملن انلامف تلوت دق قرلا ةراجت

 :رعاشلا لوق كلذ لثمو .«دويقلا حملن» :رثنلا ىف بتكن نإ هادويقلا» دهاشلاو

 امالع ىربكلا ةجضلا ىذهو امالإ مكنيب فلخلا مالإ

 ىف امهو :ىناثلا رطسلا رخآ ىف ءامالع»و ؛لوألا رطشلا رخآ ىف امالإ» دهاشلاو
 لصالا ىلع تبتك :مالإ» نأ ظحال ؟اذام ىلع ىأ «مالع»و ؟ ىتم ىلإ ىأ :مالإا» لصألا

 .تيبلا لوأ ىف

 5م



 (؟) قحلم

 م١195 ةنسةرهاقلاب ةيبرعلا ةغللا عمجمرارق.أ

 تاحرتقم نم هقفار امو ةزمهلا مسر نأشب
 م14/.١ ةنس ةرهاقلاب ةييرعلا ةفللا عمجمرارق . ب

 ةزمهلا ةباتك نأشب

 "م



 (1) ةيبرعلا ةغللا عمجم رارق

 (*!ةزمهلا مسر دعاوق نأشب

 ءاثالثلا موي ىف ةدقعنملا اهتسلجب لوصالا ةنجل تأر

 عمجملا رمتؤم ىلع ضرعت نأ ١57١ ةنس رياني نم 0

 تضرع دقو ؛ىلاتلا وحنلا ىلع ةزمهلا مسر دعاوق

 .رمتؤملا اهيلع قفاوو

 :ةملكلا لوأ ىف ةزمهلا  الوأ

 وأ ةحوتفم تناك اذإ ,(ء)ةعطق اهقوف عضوت افلا ةملكلا لوأ ىف ةزمهلا مسرت ١

 فوسف ينمركأ نإ» :لثم .ةروسكم تناك اذإ ةعطقلا اهتحت عضوتو ةمومضم
 .«اماركإ همركأ

 ,نالو ؛نآبو ءانإف : وحن ءفرح ةملكلا ىلع لخد اذإ افلأ ةزمهلا مسرت كلذكو -"

 .اذإأو ءالآلو ,نإلو

 :ةملكلا طسو ىف ةرمهلا  ايناذ

 :نكبو:سافو: لف اهليقام ةكرعل ناعم فوه لع ديمو ةنكاس قناكات].3

 .«لؤسو

 .«نيئمو «سئبو ؛ىئر» لثم .ءاب ىلع تمسر ةروسكم تناك اذإ"

 .«نوؤشو ؛اوؤرق» لثم ءواو ىلع تمسر ةمومضم تناك اذإ . "

 لثم .ءاي ىلع مسرتف .ةليوط وأ ةريصق ؛ةرسك اهتقبس اذإ الإ

 «نوُتيريو ,نوئزهتسيو ,كنوُتبْنَتَسي

 اهليق ام ناك نإف ؛اهلبق ام ةكرح سنج نم فرح ىلع تمسر ةحوتفم تناك اذإ ؛

 .«ةأيهو :ةأيجو .ساييو .لأسي» :لثم فلأ ىلع تمسر ؛دم فرح ريغ انكاس

 ناشب م١58١ ةنس ةرهاقلاب ةيبرعلا ةفللا عمجم رارق ,رظنا ٠ ١5/8 ةنس دهاوقلا هذه ضعب ليدعت مت (»)
 .ةزمهلا ةباتك

 ىذر



 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 قلو :لءافتو لءاست» لكم :ةورشم ةمسر هه: فرحتنكاسلا اذه ناك نإَو
 لثم ,ةربن ىلع مسرتف اهدعب امب اهلبق ام لصو اذإ الإ .:.هءوضو نإو ؛هءوسي

 .«كتيجم نإو «؛ةئيربو .ةئيشم»

 تامالعو .رئامضلاك ,امسر اهب لصتي ام ةملكلاب قحل اذإ ةطسوتم ةزمهلا ربتعت . ©

 .«هؤيشو .نوؤدبيو .هؤازجو ءنيأآزج« لثمو عمجلاو ةينثتلا

 :ةملكلا رخآ يف ةزمهلا . اثناث

 ءادبيو ؤرجي لثم ؛اهلبق ام ةكرحل سناجم فرح ىلع تمسر ةكرحب تقبس اذإ.١

 .«ىرهستيو

 .:ءىشو ؛ءازجو ؛ءودهو .ءزج لثم .ةدرفم تمسر نكاس فرحي تقيس اذإ . ؟

 فلأ نيب ةرين ىلع تمسر بصنلا ةلاح ىف ةنونم تناكو نكاس فرحي تقبس اذإ. "

 ام ناك اذإف .ائيشو .ائطب :وحن نالصوي اناك اذإ اهل قباسلا فرحلاو نيوننلا
 تاعدب» لكم درفم ةؤميلا تعش ةدقن امي: لهون أل اقرح اًهلبق

 ةنجللا ررحم

 "م:



 ( | ) ةببرعلا ةغللا عمجم رارق

 ناحرتقم
 (١!ةزمهلا ةباتك بظ د

 اعنمو اهطباوضل اميظنت ؛ةزمملا ةباثك عوضوم لوصألا ةنجل تسرد
 رخآلاو رداقلادبع دماح ذاتسالل امهلوأ :ناحرتقم اهيلإ مدق دقو ؛اهيف بارطضالل

 : ىتأي ام ىلع ىأرلا رقتساف ,ىفطصم ميهاربإ ذاتسالل

 اميظنت هرابتعاب عمجملا رمتؤم ىلع رداقلادبع دماح ذاتسالا حرتقم ضرع .الوأ

 .اهيف بارطضالل اعنمو ةزمهلا ةباتك طباوضل

 هرابتعاب اضيا عمجملا رمتؤم ىلع ىفطصم ميهاربإ ذاتسالا حرتقم ضرع .ايناث
 ءىجي تقو ىف الوبق ىقلت نأ ىسع ؛ريسيتلل نيثحابلا مامأ نوكتل ةركفلل اليجست

 ىليو : طبضلا اذه ذيفنتل ةيعابطلا لئاسولا ذاختاو ةباتكلا طبض مارتلا دعب ةصاخبو
 :اذه

 رداقلادبع دماح ذاتسالا حرتقم ١

 ىفطصم ميهاربإ ذاتسالا حرتقم " 

 ها

 رداقلادبع دماح ذاتسألا حرتقم

 اهقوف عضوت افلأ ةملكلا لوأ ىف ةزمهلا مسرت : ةملكلا لوأ ىف ةزمهلا :الوأ

 ةروسكم تناك اذإ ةزمهلا اهتحت عضوتو ؛:ةمومضم ىأ ةحوتفم تناك اذإ ةزمهلا

 .اميظع اماركإ همركأ فوسف ىنمركا نإ :ليثمتلا
 وأ ةروسكم تناك اذإ ةربن ىلع ةطسوتملا ةزمهلا مسرت :ةطسوتلملا ةزمهلا :ايناث

 تبتك ةمضب ةقوبسم وأ ةمومضم تناك اذإف الإو :ةئيوط وأ ةريصق ةرسكب ةقوبسم

 .فلآ ىلع تبتك الإو ءواو ىلع

 ىف رارق نم ةسلجلا هذه ىف ذختا امب رمتؤملا ىفتكأو .م137/١/970١ ىف ةعساتلا ةسلجلا ىفاضرع )١(

 .اذه لبق ةروشنملا ىهو ؛ةزمهلا مسر دعاوف

 ,«ظظه



 ةيبرملا ةغللا تايساسأ ىف

 :ليثمتلاو حرشلا

 : ةربن ىلع ةطسوتملا ةزمهلا بتكت (1)

 .سئب ؛بثر :وحن كلذو اهلبق ام ةكرح نع رظنلا فرصب ةروسكم تناك اذإ.١

 .هثوس .هُئازج

 وحن ىف اهتكرمح نع رظنلا فرصب :ةريصق ةرسكب ةقوبسم تناك اذإ.؟

 . هثيجم :وحن اضيأ اهتكرح نع رظنلا فرصب ؛ةليوط ةرسكب ةقوبسم تناك اذإ | "

 .ةئيشمو «ةئيربو .اهرسك وأ اهحتف وأ ةزمهلا مضب

 وأ ةمومضم تئاكو ةرسكب ةقوبسم الو ةروسكم ةزمهلا نكت ملاذإ(ب)

 :اذه ىنعمو ءوأو ىلع بتكت ةمضب ةقوبسم

 هذه ىف لخديو ءواو ىلع بتك ةرسك اهلبق سيلو ةمومضم ةزمهلا تناك اذإ.١

 وأ :ةنوؤم لثم ةحتفب وأ .نوؤش لثم ةمضب ةقوبسملا ةمومضلا ةزمهلا ةدعاقلا

 هؤازجو ؛هؤوسي لثم ةلع فرح وأ هْوُْرَُج لثم ؛ناك احيحص نكاس فرحب
 .هٌؤيشو

 لخديو ءاضيأ واو ىلع تبتك ةروسكم تسيلو ةمضب ةقوبسم ةزمهلا تناك اذإ ."
 ةحوتفم وأ 'نوؤش لثم ةمومضم ىهو ةمضب ةقويسملا ةزمهلا ةدعاقلا هذه ىف

 .ىتؤي لثم ةنكاس وأ ءلهؤي لثم

 ةرسكب ةقوبسم الو ةروكسم ةزمهلا نكت مل ىأ ةقباسلا تالاحلا تفتنا اذإ (ج)

 .فلأ ىلع ةزمهلا بتكت - مضب ةقوبسم الو ةمومضم الو ,ةليوط وأ ةريصق
 وأ لاس لكم ةهقفب ةقوسسملا ةحيودفلا ةذزمهلا :ةذعاقلا ة ذه لف لخاديو

 ءايب وأ .ىأوس لثم دم واوب وأ ءلءاستي لثم دم فلأب وأ ءلأسب لثم نوكسب
 .سار لثم ةحتفب ةقوبسلا ةنكاسلا ةزمهلا كلذكو .ةأيهو سايب لثم ةنكاس

 : ةفرطتملا ةزمهلا :ائلاث

 اهليق ام ةكرحل سناجم فرح ىلع بتكت ةكرحب ةقوبسلا ةفرطتملا ةزمهلا (1)

 .ىزهتسي .أدبي . ؤرجي :وحن

 السلا



 (أ) ةيبرعلا ةغللا عمجم رارق

 .ءيش :ءازج

 بصتنلا ةلاح ىف ةنونم نكاس فرحب ةقوبسللا ةفرطتملا ةزمهلا تناك اذإ ( ج)

 نالصوي اناك اذإاهل قباسلا فرحلاو نيونتلا فلآ نيب عستم ىلع تبتك

 ةزمهلا تبتك هدعب امب لصوي ال افرح اهلبق ام ناك اذإف ؛ائيشو ائطب وحن
 .اءازجو ؛اءزج ء؛اءدب وحن نيونتلا فلأ نيبو هنيب ةدرفم

 ةزمهلا تدع ءقحاوللا ىدحإ ةزمهب ةيهتنملا ةملكلا رخآ ىلإ تفيضأ اذإ :لوألا

 :وحن ىف امك كلذو .اهحرش قباسلا ةطسوتملا ةزمهلا دعاوق اهيع تقبطو ؛ةطسوتم

 .هؤيشو «:نوؤرقيو «نوؤدبيو ؛هؤازجو.نيآزج

 فلآ ىلع ةزمهلا مسر دعاوق ةاعارم عم ؛نآلا ىه امك ةدملا دعاوق ىقبت : ىناثلا

 .نآيشو .لآم : وحن ىف امك كلذو

 وفعلا ذخ» :وحن ىف امك لصولا فلأب ةقوبسملا ةزمهلا مسر دعاوق ىقبت كلذكو

 .«كنمتثا نم ىلإ ةنامألا دأ»و ,:«فرعلاب رمأو

 :ميظنتلا اذه فادهأ

 : ىف ميظنتلا اذه فادهأ صخلتت

 ىلعو .اهيف ءارآلا فالتخا ىلع ءاضقلاو .ةزمهلا مسرب ةصاخلا دعاوقلا ديحوت ١

 .تاءانثتسا نم اهل ركذب ام

 : ةيتآلا ةلثمألا ركذب كلذ حيضوتل ىفتكنو

 :نآلا عبتم وهام :هعابتا حرتقملا ديحولا مسرلا

 ةنؤم  ةنوثم . ةنوؤم ةنوؤم

 ةئيشم ,ةأيه ؛ةئيه ,سئيي ,سايي هأيش  ةأيه  سأيي

 نوءرقي ؛نوأرقي .نوؤرقي نوؤرقي

 .ةءورم . ىءوس  ىأوس ةأورم . ىأوس

 فذ



 ةيبرعلا ةغللا تابساسأ ىف

 ةرشابم اهلبق ىذلا فرحلاب وأ ءاهب قطنلا ةحص ىلع ةزمهلا مسر دعاسي نأ. "
 دعاوقلا هذهب ململا ذيملتلاف .ةرورضلا دنع الإ لكشلاب امهيأ طبض ىلإ ةجاح نود

 :اهوحنو ةيتآلا تاملكلا ةءارق ىف ئىطخي املق دح ىصقأ ىلإ ةرسبملا

 .هئاطخأ  هؤاطخأ  هأاطخأ  سأف . سأب  ددؤس . لؤس . لثئس  لأس سني  سئب

 ءأ

 هحرتقمو ىعطسصم ميهاربإ ذاتسألا ىأر

 ضعب نآل ةزمهلا ةباتك ىف فالخلا نم ءىش ىلع ىضقي دق قباسلا رارقلا اذه

 مهضعبو .رخآلا ىف ىتلاك .اهلبق ام ةكرح سنج نم طسولا ىف اهتباتك ىري ءاملعلا

 .ىه اهتكرح سنج نم اهتباتك ىري

 .اهتكرح سنج نم تالاحلا ضعب ىف بتكت اهنأ نآلا لمعلا هيلع ىرجي ىذلاو

 ؛فالخلا نم ءىش ىلع ىضقيو دحاو يأر ىلإ نيبتاكلاب عجري دق رارقلا اذهف نآلا

 فالتخال ةفلتخم روصب ةزمهلا ةباتك ىف اهدجن ىتلا ةبوعصلا ليزي ال هنكلو
 .اهتاكرح فالتخاو اههضوم

 نم داريام سردن نحنو اهانظحال ةعابطلا ىف ىرخأ ةبوعص ةزمهلا ىفو

 اذه ليبس ىف ةنجللا تلصو دقو .اهروصو فورهحلا زومر ددع ىف لازتخالا

 ىف اهدحو اهلف ةزمهلا امأ ء.نيعبسو ةثالث ىلاوح فورحلا تلعج نأ ىلإ راصتخالا

 .ةروص نورشعو ثالث ةعابطلا قودنص

 روصت الو .ءاجهلا فورح نم اهريفك ةدحاو ةروصب ةزمهلا بتكت نأ حرتقملاو
 نيب تناك اذإف .اهليق ام ةكرحل الو اهتكرحل اعبت  ةفلتخملا ةلعلا فورح نم فرحب

 .ةدرفم تبنك الإو نيفرحلا نيب دادتمالا ىلع تبتك نيلصتم نيفرح

 .فورحلا نم اهريفك تطبض اهطبض ىلإ جيتحا اذإف

 ةنجللا ررحم

 نيمأ ىقوش دمحم
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 (ب) ةيبرعلا ةغللا عمجم رارق

 156٠١ ةئسل ةرهاقلاب ةيبرعلا ةفللا عمجمرارف

 ةزمهلا ةباتك نأشب

 ةرمهلا مسر طباوض

 :ةيلاتلا مئاعدلا ىلع طباوضلا هذه موقت :الوأ

 لثم ىف ادحاو افرح فعضللا فرحلا بتكيف .لاثمالا ىلاوت ةيبرعلا ةباتكلا بنجتت ١.

 اذكه ةدحاو واوب (نووش)و (سوور)و (دوواد) اميدق نويزاجحلا بتكو .«مّدق»

 .(نوش)و (سور)و (دواد)

 .عمجلاو ةينثتلا تامالعو .رئامضلا :لثم اهرخآب لصتت ىتلا قصاوللا ةملكلا نم دعت . "

 ةادأو .فطعلاو ءرجلا فورح نم اهيلع لخد ام اهنم دعي الو ءبوصنملا فلأو

 .مسقلا مالو ,ماهفتسالا ةزمهو ,نيسلاو ؛فيرعتلا

 وحنلا ىلع ايلزانت ابيترت ةيولوالا ةيحان نم بترت ةملكلا ىف نوكسلاو تاكرحلا . "
 .نوكسلاف ةحتفلاف ةمضلاف ةرسكلا : ىلاتلا

 :ةيلاتلا ةدعاقلا ىف كلذ دعب ةزمهلا ةباتك دعاوف صخلتت :ايناث

 اهتكرح ىلإ اهيف رظني هنإف طسولا ىف امأ ءاقلطم فلآب ةملكلا لوأ ىف ةزمهلا بتكت

 .فورحلا نم نيتكرحلا ىلوأ قفاوي ام ىلع بتكتو .اهلبق ام ةكرحو

 .ةئفو .ةدثفأو ؛:نثمطتو .نيئشنملاو ,نيئرهتسملا :لثم ىف ءاي ىلع ةزمهلا بتكتف

 .ىذؤي :لثم ىف واو ىلع بتكتو .نوكسلاو تاكرحلا لك نم ىلوا ةرسكلا نال ؛انتئجو

 فلأ ىلع بتكتو .نوكسلاو ةحتفلا نم ىلوأ ةمضلا نال ؛مهؤايلوأو .لؤسو ؛ىدؤيو

 .نوكسلا نم ىلوأ ةحتفلا نال ؛س أكو لأسيو .لأس :لثم ىف

 :لثم ءاي ىلع تبتك اروسكم اهلبق ام ناك اذإف .اهلبق ام بسحب بتكتف رخآلا ىفاامأ

 احوتفم ناك نإو .قفاكتو ؤرج :لثم واو ىلع تبتك امومضم ناك نإو :ئراقو ئرب

 ءىشو ءطب :لثم ةدرفم بتكت انكاس اهلبق ام ناك نإو .أجلمو ادب :لثم فلا ىلع تيتك

 .ءىمخمو ءىطبو ءوضوو ءازجو

 :ةققوحَتلَم

 ةزمهلا تبتك ؛طخلا ىف لاثمالا ىلاوت واو وا فلأ ىلع ةزمهلا ةباتك ىلع بترت اذإ

 نكح



 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 امب لصوي امم فورحلا نم اهلبق ام ناك اذإ الإ ,سوءرو ؛نولءاستي : لثم رطسلا ىلع

 .لوئسمو ,نوئشو ءاهئطب :لثم ,ةرين ىلع بتكت اهنإف ,هدعب

 :ةدعاقلا نم ناءانثتسا

 قوف ةدملا ةمالعب ىفتكا اهطسو ىف وأ ةملكلا لوأ ىف دملا فلأو ةزمهلا تعمتجا اذإ_١

 .(م1580/7/174١) رمتؤملل ال/ج 17/د ىف ردص (©)

 ىف تارارق نم عمجملا هذغتا نأ قبس ام ىلإ هيف رامثأ لوصالا ةنجل ىلإ اريرقت نيم! ىقوش ذاتسالا مدق
 هذختا ام نا ىلإ ءريرقت ىف نيم ىفوش ناتسالا هبن دقو .تاركذمو ثوحب نم هيف مدق امو .ةزمهلا مسر

 ىلإ ةجاحب اننأو .مويلا ىتح ذيفنتلا عضوم عضوي مل نيرشعلاو ةسداسلا هترود ىف تارارق نم عمجملا
 نأ ىلإ هثحب ىفاضيا راشأ دقو .ةلكشملا هذه جلامت ةديدج تاحرتفم ميدقتو دعاوقلا هذه ىف رظنلا ةداعإ

 اهميلعت سردملا ىلع لهسي ةليلق طباوض ىف ةزمهلا مسر دعاوق صخل دق باوتلا دبع ناضمر روتكردلا

 ةزمهلا مسر ىف وُمْلَس ريشب خيشلا هبتك دق ناك زجوم ثحب ىلإ راشا مث .اهراهظتسا ذيملتلا ىلعو
 .«ىوقالا ةدعاق» هامس اميف اهدعاوق هيف صخل

 هتاحرتقم ميدقتل عوضوملا اذه هشقانم دنع اهتاسلج روضحل باوتلا دبع ناضمر روتكدلا ةنجللا تعد -

 .اهيف هتشقانمو

 مسرو .ةماعب ىبرملا طخلا خيرات نع اهيف ثدحت ةنجللا ىلإ ةركذم باوتلا دبع نامخمر روتكدلا مدق -

 ليهست نم اهقطن ىف فالخ نم زاجملار ميمت نيبام ىلإ اهمسر ةلكشم عجرأو .ةصاخب ةزمهلا

 تدجو ام ةزمهلا ققحت ىتلا ةيميمتلا ةثيبلا ىف رمألا لوأ ىف رشتناو عاش ىبرعلا طخلا نأ ولو .قيقحتو
 .ةلكشملا هذه

 ءاهمسر ىف مئاعد نم هيلع دمتعا امبو .ةزمهلا مسر دعاوق ىف هتاحرتقمب هتركذم ناضمر روتكدلا ىهنأو -

 .مسسرلا ءاملعو برعلا نييوغللا لاوقآ نم ةطبنتسم مئاعد ىهو

 ءارجإ بلطو ناضمر روتكدلا تاحرتقم ىلع هللا حّتف تعفر روتكدلا بقع عوضوملا ةشقانم ءانثأ يف

 تاحرتقلا ىف تاليدعتلا ضعب ءارجإ ىأرو قباسلا بيقعتلا ىلع ناضمر روتكدلا علطا دقو .اهيف ليدعت
 هللا عتف تعفر خيشلا تاحرتقم اهيف صخل ةركذم نيمأ ىقوش ذاتسالا مدق دقو :ةنجللا ىلإ اهمدق ىتلا

 .باوتلا دبع ناضمر روتكدلا تاليدعتو
 .م وضوملا ردص ىف نودم ا رارقلا ىلإ تهشتنا تاركذم نم هيف مدق امو ع وضوملا ةشقانم دعبو

 ةدماق قبطي ناك هنا مالع ىدهم دمحم روتكدلا ركزو) ؟1 / ج47 /د ىف سلجملا ىلع عرسضوملا ضرع (ه)

 قفاو مث .(م١ 551) ةنس نيعبرأو عبرأ ذنم ارتلجنإب ةيبرعلا سردي ناك امدنع اهيلع هبالط هبن هنأو ىلوالا
 .ةنجللا رارق ىلع

 .وه امك هرقأ كلذ دعب رمتؤملا ىلع رارقلا ضرع املو (*)

 : ىلي اميفو
 .نيما ىقوش ذاتسالل .ةزمهلا ةباتك ميظنت ىف ديدجلا»«.١

 باوثلا دبع نانخمر روتكدلل «ةيبرعلا ىف اهمسر دعاوقو ةزمهلا خيرات ء."

 .نيمأ ىقوش ذاتسالل «ةزمهلا اعباوض حرتفم ليدعت ىف ةركذم». ؟
 .وملس دمحم ريشب خيشلل ثحب ءاهرخآو ةملكلا طسو تازمهلا لكل ىوقالا ةدعاق»-



 (ب) ةيبرعلا ةغفللا عمجم رارق

 .نآرقو .ةآرم :لثمو «نآلاو ءرخآو ؛لكآو ؛مدآ :لثم .فلالا

 ةزمهلا بتكت كلذلو ؛نوكسلا ةلزنمب ةملكلا طسو ىف ةنكاسلا واولا دعب ةحتفلا دعت - ”

 .اهءوض نإو :كءوسي نلو ؛ةءوئشو ؛ةءورم :لثم ىف ةدرفم

 ةربن ىلع ةزمهلا بتكت كلذلو ؛ةرسكلا ةلزنمب ةطسوتللا ةزمهلا لبق دملا ءاي دعت امك

 .ةئيشمو ؛ةثيربو ؛ةئثيطخ :لثم ىف

 م٠158 ةنس عمجملارارق قبس ام ضعب

 ريراقت نم

 (*!ةزمهلا ميظنت ىف ديدجلا
 ةسداسلا ةرودلا ىفو ءىتش تارود ىف ءالمإلا عوضوم ةساردب عمجملا ىنع-١

 ىلع ءانب ءاهتباتك ميظنتو ةزمهلا طبض دعاوق ىف تارارق ىلإ ىهتنا نيرشعلاو
 .لوصالا ةنجل ىف ثوحب

 تافالتخا نم تمسحو :ةريبك تاريسيت نم دعاوقلا هذه تنمضت امم مغرلا ىلعو

 دعاوقلا هذهل ليصفتلا اهاضتقا تاينثتسمو تاعيرفت ىلع تلمتشا دقف ةريثك
 .طباوضلاو

 اهرخآو اهطسوو ةملكلا لوا ىف ةزمهلا ةباتك ميظنتل ةيلصالا طبضلا دعاوق نأ عمو
 غلبت ةيليمكت دعاوق ضعب اهيف تجمدأ دعاوقلا هذه ضعب نإف .رشع ىلع دزت مل
 :نسفشلا

 ةرازو ىف ذيفنتلا عضوم عضوت مل ةزمهلا ةباتك ىف عمجملا تارارق نأ ظحول اممو - "
 وحن لبق اهرودص ذنم تارارقلا هذه اهفلبأ عمجملا نأ نيح ىف :ميلعتلاو ةيبرتلا

 ىلإ تيعد امل,ةيبرتلا ةرازو ىف ماعلا اذه اهيلإ رظنلا تهجو دقو .ةنس نيرشع

 سلاجملا زاهج ىفو «ةيبرعلا ةغللا ملعت ىف فعضلا بابسأ ثحبل ةنجل ىف كارتشالا

 ىفو :ةيبرعلا ميلعت ريسيت ةنجل ىف كارتشالا ىلإ تيعد امل؛ةصصختملا ةيموقلا
 .ميلعتلاو ةيبرتلا ةبعش

 .ممجملا وضع .نيمأ ىقوش ذادسألل ريرقت (©)



 ةيبرعلا ةغللا ثايساسأ ىف

 نم عمجملا هرقا اميف رظنلا دواعت نأب ةريخالا تاونسلا ىف لوصالا ةنجل تمه دقو - "

 ىف بالطلل ىنستي ىكل .ريسيتلاو راصتخالا نم ديزملاب رفظلا ةلواحمل .دعاوقلا هذه

 لصت مل ةئجللا نكلو ,تانعإو دك نود ةزمهلا طباوض باستكا ماعلا ميلعتلا لحارم
 .دعب ديدج ىلإ نأشلا اذه ىف

 .اهطباوض طيسبتو ةزمهلا ةباتك تالكشم جالع ىف ةوطخ مدقتلا ليبس ىفو- :

 نأ نيبتف .تاحرتقم نم هومدق امو ,عوضوملا اذه ىف نيثحابلا دوهج تعجور

 سمش نيع ةعماجب بادآلا ةيلكب ةيوفللا مولعلا ذاتسأ باوتلا دبع ناضمر روتكدلل

 دعاوقو ةزمهلا غيرات» ىف اثحب عمجملاب تاجهللا ةنجلو ريبكلا مجعملا ةنجل ريبخو
 ءالمإلا نأو ؛:ةتكاس ردقت تاملكلا رخاوأ نأ هيف صلختسا :ةيبرعلا ىف اهمسر

 ,ايلزانت ابيئرت نوكسلاو تاكرحلا بئرت اذه ىلعو .لاثمألا ىلاوت هركي ىبرعلا
 .نوكسلاف ةحتفلاف ةمضلاف ةرسكلا

 رخآلاو طسولا ىف امأف .اًقلطم فلآ ىلع ةملكلا لوأ ةزمهلا بتكت كلذ ىلع اسيساتو

 .اهلبق امو ةزمهلا ىتكرح ىوقأ قفاوي امب بتكتف

 ناك اذإ الإ ,ةدرفم ةزمهلا تبتك نيلثم ىلاوت اواو وأ افلأ ةزمهلا ةباتك ىلع بترت اذإف

 .ةربن ىلع بتكتف ؛هدعب امب لصوي امم فورحلا نم اهلبق ام

 نأ لجسأ نأ ىملعلا ثحبلا ىف فاصنإلا نمو .نوكسلاو تاكرحلا ىف ةوقلا رابتعا

 تاحفص تس وحن ىف ةريصق ةلاسر ردصأ ذإ ءذئتقو طايمد دهعمب سردملا ومّلَس

 طسو تازمهلا لكل ىئوقالا ةدعاق» :اهناونعو م455١ ةنس ربمتبس ىف ةخرؤم

 .:اهرخآو ةملكلا

 ةفرطتملا وأ ةطسوتملا ةزمهلا نأ ؛:ةلاسرلا هذه ىفو .ىودي طخب ةبوتكم تعبط دقو

 .ىوقالل مكحيو ءاهلبق امو ىه اهلكشل رظني

 هلف لتعملا امأ .حيحصلا فرحلا نوكسف ةحتفلاف ةمضلاف ةرسكلا وه ىوقألاو

 .ةنكاس ةملكلا رخآ ةزمهلا ريتعتو .ىوقألا بسحم اضبأ هبيترنت

 رابتعا ىف وملَس دمحم ريشب زاتسالاو باوتلا دبع ناضمر روتكدلا ىقتلا نئلو - 1
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 ب( ةيبرعلا ةغللا عمجم رارق

 ىف نافلتخي امهنإف .ةزمهلا هباتك طيبضل ةدعاق نوكسلاو تاكرحلا نم ىوفالا

 ىف ريشب ذاتسالا ضافتسا دقو ءلتعم نكاس اهلبق ىتلا ةزمهلا طباوض ليصفت

 .ليلق ريغ ابناج زجوملا هثحب نم تلفش ةضافتسا ةيحانلا هذه

 .ريشب ذاتسالاو ناضمر روتكدلا ذاتسالا ثحبو عمجملا تارارق نيب ةنزاوملابو “٠

 اهحضوأ ىتلا تاعيرفتلاو تاليصفتلا مظعم نأو ؛ةبلاغ قافولا هوجو نأ ىلجتي

 هنأب امهدحأ هنع ربع ىذلا لامجإلا اهقرغتسا دق قيبطتلا ريسيتل اهل لثمو عمجللا
 .ىوقالا ةدعاق هنأب رخآلاو ؛ةوقلا ةيحان نم بيترتلا

 .ةيعمجملا تارارقلا هيف فلاخي امب درفني امهنم لكو

 ةزمهلا صخي ام وه ةيعمجملا تارارقلا عم ريشب ذاتسالا هيف فلتخي ام ربكأ نا ىلع

 عاستالا ىلع ةزمهب ؛كئيش» بتكت نأ هطباوض ىضتقم نإف ؛لتعم نكاس اهلبق ىتلا
 .ارجو ابصنو اعفر

 تيلو اذإ هنأ .,ناضمر روتكدلا ذاتسالا اهعنص ىتلا طباوضلا ىف دازي نأ ىرأ كلذك 4

 . تآجافم : لثم ىف كلذو .دملا ةمالعب فلألا نع ضوع فلأ ٌةزمهلا

 هذه ىف ةزمهلا ةباتك لامجإ نأ ىلإ ريشأ ,ةنجللا ىلإ ريرقتلا اذه مدقا ذإ ىنإو
 نكلو ءركذي داكي ال ردقب الإ هيلع فراعتملا نع اهجرخي ال ؛ةزجوملا طباوضلا

 .ليثمتلاب ليصفت ىلإ رقتفي اهيلع بيردتلا

 اهمسر دعاوقو ةزمهلا خيرات

 (*!ةيبرعلا ىف

 ىلع . ههضو ىفاورثأت امنإو ,اراكتبا مهتغل هب اوبتك ىذلا مهطخ برعلا ركتبي مل
 ,ءارتبلا ىف .ةيبرعلا ةريزجلا لامش ىف ارشتنم ناك ىذلا ءىطبنلا طخلاب .لاوقالا حصأ

 اوناك ,نييماسلا نم موق طبنلاو .مالسإلا ءىجم لبق ,اهريغو .رابنالاو ؛ةريحلاو

 قارعلاو ايروس ىف ةعئاش تناك ىتلا .ةيمارآلا تاجهللا كلت نم .ةيمارآ ةجهل نوملكتي

 .تاجهللاو ريبكلا مجعملا ىتنجل ريبخ .باوتلا دبع ناضمر روتكدلل (»)



 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 ,ىقينيفلا طخلا نم ,ىرخأب وأ ةقيرطب .مهتيدجبأ طوطخ اوقتشا دقو .تقولا كلذ ىف

 ,مهتيدجبأل زومرلا نم اماظن  ةميدقلا ةيماسلا ماوقآلا نم مهو . نويقينيفلا عضو دقف

 رم ىلع تارييغتلا نم ائيش اهيف اوثدحا نأ دعب ميدقلا ملاعلا بوعش ضعب مهنع اهثرو
 .نمزلا

 مهت الحر ءانثأ يف. مهب رشابملا لاصتالل ارظن ؛طبنلا نم مهطخ برعلا سبتقا دقو

 :مهتمصاع ءارثبلا ىف مهرايد ىلع امئاد نورمي اوناك دقف :ماشلا ىلإ ةلصاوتملا ةمئادلا

 . ''ءاشلا بونج ىف ىرصبو ءزاجحلا ىف امهاتلكو .العلاو (حلاص نئادم) رجحلاو

 اهلاجر ناك ىتلا ,ءشيرف ةليبق اميس الو .نييزاجحلا نيب الوأ طخلا اذه عاش دقو

 ناتللا ناتلحرلا كلت امهو ءافيص ماشلاو .ءاتش نميلا ىلإ .برعلا ةراجتب نورفاسي

 ءاتشلا ةلحر مهفاليإ (2) شيرفق فاليإل ا :ىلاعت هلوق ىف ,ميركلا نآرقلا امهيلإ راشأ

 4 فيما
 مل نييزاجحلا نأ ريم ,ةزمهلا نمر ىه ,ىطبنلا طخلا لصا ىف فلالا تناك دقو

 هذه ىف كشلل الاجم عديل امب ,.مهنع كلذ انل ىور دقو .مهم الك ىف نوزمهي اونوكي
 لهأو ؛ليذهو زاجحلا لهأ»:(ه١ 3 ةنس ىفوتملا) ىراصنالا ديز وبأ لاق دقف ,ةيضقلا

 ,ربنلاب الإ ميمت لوق نم ذخآ ام :لاقف رمع نب ىسيع اهيلع فقو .نوربني ال ةنيدملاو ةكم

 ,تيضوت دق :ىلذهلا رمع وبأ لاقو .اوربن اورطضا اذإ زاجحلا لهأو ءربنلا باحصأ مهو

 .؟'7ءزمهلا باب نم اذه هبشا ام كلذكو .ءاي اهلوحو زمهي ملف
 ىف زمهت شيرق نكت ملو ؛فرحلا نمه ربنلاو» : روظنم نبا لاق ءزمهلا وه ربنلاو

 ,هيلع ةنيدملا لهأ ركنأف ,زمهف ,ةنيدملاب ىلصي ىئاسكلا مدق ىدهملا جح انو .اهمالك
 .""70؟نآرقلاب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دجسم ىف ربنت :اولاقو

 رمع نب ىسيع لوقامأ .زمهلا ليهست ةيلصالا زاجحلا ةجهل نأ ىنعي هلك اذهو
 .هيف اهليهست نكمي ال اعقوم ةزمهلا تعقو اذإ هنأ هاتعمف ءاوربن اورطضا اذإ» :قباسلا
 .كلذ ريغو ,دمحأو ؛نذأو .دسأ :لثم ىف ؛قطنلا ىف اهلاح ىلع تيقب ؛ةملكلا لوأ وهو

 رشنناو طخلا عاش دقو  ىحنلا اذه ىلع مهم الك ىف نوزمهي ال نويزاجحلا ناك اذإو

 .77 ىروبجلا ةليهسل ,ىبرعلا طخلا لصأ :رظنا(١)
 ١/ 4١. روظنم نبال .برعلا ناسل ةمدقم : رظنا (1)
 . 172/5 ةبيتق نبال .ثيدحلا بيرغ ىف كلذكو ؛ ٠ / (ربن) برعلا ناسل (5)
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 (ب) ةيبرعلا ةغللا عمجم رارق

 ةيبرعلا ةباتكلا نم ىفتخي ,7)2فلالا وهو .ميدقلا ةزمهلا زمر ىرن اننإف  مهيديأ ىلع
 اهلبقو ةحوتفم ةزمهلا تناك اذإ.اهرخآ وأ اهطسو ىف اقلطم ةملكلا لوأ ريغ ىف
 نيب عساو قاطن ىلع مت ءزاجحلا ىف طخلا راشتنا نال كلذو ؛المو ,لاس :لثم «؛حوتفم

 ,زمهلا مهكرت ىلع بترتي ناكف ." ")لبق نم انفرع امك .نوزمهي اونوكي مل نيذلا نييشرقلا
 نويزاجحلا ناكف ؛ةملكلا ىف اهدورو نكامأ فالتخاب اهعون ددحتي ؛ةليوط تاكرح هوشن
 .كلذ هبشأ امو ءامسو ,نمويو ؛ريبو ,سار : الثم نوقطني

 ةروص ىه ؛مجعملا فو رح لوأ ىف ىتلا فلألا نأ ملعا» :ىنج نبا لوقي اذه ىفو
 .فيفختلا ىف زاجحلا لهأ بهذم ىلع ,ىرخأ ًءايو ةرم اواو ةزمهلا تبتك امنإو ,ةزمهلا
 دمحم نب دمحأ لوقي امك ."'” «لاح لك ىلع افلأ بتكت نأ بجول ؛ةتبلا اهقيقحت ديرا ولو
 بتكت امنإو «ةنيللا فلألا ةروص ىلع بتكت نا اهلصأف .ةققحملا ةزمهلا امأو» : ىزارلا

 .(؟!,فيفختلا بهذم ىلع ؛ءاي ىرخاو اواو ةرم

 ,*!هيمت ىنب ةجهلب كلذ ىف ةرثأتم ءةزمهلا ققحت تناك ىحصفلا ةيبرعلا نأ ريغ

 ةنس ىفوتملا) ىديهارفلا دمحأ نب ليلخلا دارا امدنعو .ميركلا نآرقلا كلذب لزن دقو
 ىذلا ةزمهلا زمر عضو ءىحصفلا ةيبرعلا قطنل اقباطم ىبرعلا طخلا لعجي نأ (ه

 سأر نم عطتقا دقو ,لبق نم ةيبرعلا ةباتكلا ىف افورعم نكي مل ىذلاو ,مويلا همدختسن
 ةزمهلا برقل .نيعلا نم عطتقا هلعلو .«ةعطقلا» نايحالا ضعب ىف ىمسي كلذلو ؛')نيعلا

 عضو نم لواو» :ىطويسلا لوقي .ليلخلل لمعلا اذه ىفو ."”جرخملا ىف نيعلا نم
 . 2!:لملخلا ديدشتلاو ةزمهلا

 برعحلا ىفو 59 ىئاسكلل ماوعلا هيف نحلت ام باتك :ءايلاب ةبوتكم تناك ولو .فلالاب ةزمهلا نع ريبعتلل رظنأ )١(
 .«فلالا ىمست ىتلا ةزمهلا باب ١7» ىقيلاوجلل

 .539 حعاورالا حارم حرشو 5١ / ؟ ىذابارتسالل ةيفاشلا حرش :كلذ ىف اضيا رظنا (")

 .ب ١ ىزارلل ,فورحلا :رظنا (؛4) 13/١. بارعإلا ةعانص رس (1)

 ىشكرزلل ناهربلا ىفو 11 ةيبرعلا هقف ىف لوصف :انباتك .اهدحو شيرق ةغل تسبل ىحصفلا نأ ىف رظناو (0)
 ىف ىدنع هانعم .شيرق ةفئب نآرقلا لزن :لاق نم لوق» :لاق هنأ .ديهمتلا «٠ ىف ربلا دبع نبا نه 1
 .«رمهت ال شيرقو اهرحنو ةزمهلا قيقحت نم نآرقلا عيمج ىف ةدوجوم شيرق ريغ ةغل نال !بلغالا

 ١. 47 يئادلل ,فحاصملا طقن ىف مكحملا :رظناو (1)
 ءارتبلا نيعلا 5١(: /* ةيفاشلا حرش) بجاحلا نبا اهيمسيو ./7 فصان ىنفحل بدالا خيرات (1)
 زومر كلذك عضر امناو .بسحف ديدشتلاو ةزمهلا ليلخلا عضي ملو 7١/7 ١1. نآرقلا مولع ىف ناقتإلا (4)

 اهفرعن يتلا طبضلا زومر نم كلذ ريغو .دملاو لصولاو نيونئتلاو نوكسلاو ةرسكلاو ةمضلاو ةمكفلا
 .(5؟ . 45 ينادلل فحاصملا طقن ىف مكحملا : رظنا) .مويلا
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 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 اهتقباطم ىف اهتدع ةيبرعلا ةباتكلا هب لمكتستل .ةزمهلل ازمر ليلخلا ركتبا امدنعو
 امدنع :لوقأ .ميمت ةجهل ىف مالكلا ىف زمهلا مازتلا راعتسا ىذلا ,ميصفلا ىبرعلا قطنلل
 رقتسا دق ناك ىذلا- ىئالمإلا مسرلا ريغي نأ اشي مل .ةزمهلل زمرلا اذه ليلخلا ركتبا

 ثيح .ةملكلا ىف هعضوو .نيعلا سأر نم هعطتقاو .ديدجلا زمرلا اذه عرنخاف-_ عاشو

 ىفو ؛واولا «نمؤي»و .ءايلا هرثب» ىفو ,فلالا «سأرد ىف هل لماحلاف .الماح هلدجو
 :لماَح الب نطسلا ىلع: كلذت اهعتشوف ةزمهلل لماح دوي ال ةءاعسا

 تلصو ىتلا .ةميدقلا ةيبرعلا صوصنلا لكف ,دنس الب ىوعد هلوقن ىذلا اذه سيلو
 ميدقلا زمرلا نال ؛'')امامت هفرعن ىذلا ةزمهلا زمر نم ولخت .ةفلتخملا تايدربلا ىف انيلإ

 زمرلا هنأ عم .ةليوطلا ةحتفلا ىلع ةلالدلا ةفص نييزاجحلا دنع بستكا ,فلالا وهو ءاهل

 .ةزمهلل ىلصألا

 ميمت ةئيبك .اهم الك ىف زمهلا مدختست ةئيب ىف .رمالا لوأ رشتناو عاش طخلا نأ ولو
 ىف انديؤيو .ةملكلا نم عقوم ىأ ىف امئاد فلالا ةروصب روصت ةزمهلا اندجول .الثم

 فورح نأ نم ؛هباحصأو هيوبيس هركذ ام باوصلاو» :لوقي ذإ .شيعي نبا اذه انبأر
 ,مجعملا فورح لوأ ىف ىتلا فلألا ىهو .ةزمهلا اهلوا .افرح نورشعو ةعست مجعملا

 بهذم ىلع .ىرخأ ءايو اواو ةرات تبتك امنإو .ةقيقحلا ىلع اهتروص ىه فلالا هذهو

 اهنأ ىرت الا .لصالا ىلع افلأ الإ نكت مل اهقيقحت ديرأ ولو .ففيفختلا ىف زاجحلا لهأ
 بكت ال .الوأ تعقو اذإ كلذ و . اهفيفخت نكمي ال .ةققحم الإ هيف نوكت ال ءاهقوم تعقو اذإ
 .("7جرخأو ,بهذأو ,ملعأ :وحن ءافلا الإ

 دم نتج نبا ةلوقمانم ويدنلا ىف ةزطهلا ةرويض نف:فئالا نا نلع لويركلا ريق
 .ميج :تلق اذإ كنأ ىرت الأ ,هنيعب هظفل هتيمست فورح لوأ ىفف ؛هتيمس فرح لك» : نأ
 ,ءاح :تلق اذإو ءلاد :فرحلا فورح لوأف ؛لاد :تلق اذإو ,ميج :فرحلا فورح لوأف
 :ةزمه :اهب تقطن ىتلا فورحل ! لواف ؛فلأ :تلق اذإ كلذكو ؛ءاح :هب تظفل ام لوأف
 ."”"ءافلأ قيقحتلا عم ةزمهلا ةروص نوك ىلع ؛ةبيرغ ىرخأ ةلالد هذهف

 رخل. ( مالنا "هن ادع البمعأل نإ خيوطأع !”نمإلاا : انثم رظنا(١)

 ١/[ بارع الا ةعانص رس كلذك رظناو ١. 5 ِ شيعي نبال لصفملا عرش )١(

 7/١( بارعإلا ةعانص رس (؟)
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 (ب) ةيبرعلا ةفللا عمجم رارق

 اذه بيست نلاتخلا يبريعلا انلهخ ىف نلتقي ةنروعفب # دعها تكن نختم دكت

 ىتلا ةيميمتلا ةئيبلا ىف رمآألا لوأ رشتناو عاش ىبرعلا طخلا نأ ولو :ليوطلا خيراتلا
 ىتاعي ىثلا .ةزمهلل ىثالمإلا مسرلا ددعت ةلكشم ,ةلكشملا هذه تدجو ام .ةزمهلا ققحت

 .مويلا ىتح مهرابك ضعبو .ذيمالتلا راغص اهنم

 قرشو .رشتناو عاذو .دمالا هيلع لاط ىذلا ؛طخلا اذه رييغت فسالل كلمن ال اننكلو

 ىف ريكفتلا دنع .هلافغإ لاوحألا نم لاح ىأب حصي ال .مخض ثارت هب بتكو برغو
 .طخلا اذه بويع حالصإ

 سيل انمز ةلكشملا هذهب تلغش دقلو .نولوقي امك .هلك كرتي ال ,هلك كردي الام نأ ريغ

 نود ؛ىبرعلا طخلا ىف تازمهلا مسر ميلعتل .ةرسيم ةقيرط تدجو ىتح ءريصقلاب
 لاوقأ نم ةطبنتسم مئاعد ىلع ةقيرطلا هذه زكترتو .ميدقلا ىئالمإلا ثارتلاب ساسملا
 :ىه مئاعدلا هذهو .ىبرعلا مسرلا ءاملع جهنمو ,برعلا نييوغللا

 هب ءادتبالا ريدقت عم اهب ظفلي ,:ةيئاجه فورحب هتباتك ىأ .ظفللا مسر لصالا».١
 .امثاد ةنكاس ردقت تاملكلا رخاوأ نأ ىأ .2 !)«هيلع فقولاو

 ىف ؛ادحاو افرح فعضملا فرحلا بتكي كلذلو ,لاثمالا ىلاوت ةيبرعلا ةباتكلا هركت . ؟

 «دوواد» :لثم نويزاجحلا بتك ذإ بجع ال كلذ ىلعو .امهريغو مركو .مدق :لثم

 .«نوشد»و «سوردو «دواد» اذكش ةدحاو واوب «:نووشد»و «سوور»و

 .عمجلاو ةينثتلا تامالعو رئامضلا لثم ؛اهرخآب لصتت ىتلا قحاوللا ةملكلا نم دعت . "

 مالو نيسلاو فيرعتلا ةأادأو فطعلاو رجلا فورح نم اهيلع لخد ام اهنم دعي الو
 .مسقلا

 :ىلاتلا وحنلا ىلع .ايلزانت اميترت ,ةوقلا ةيحان نم .بترت نوكسلاو تاكرحلا.

 .نوكسلاف .ةحتفلاف .ةمضلاف ؛ةرسكلا

 :ةيلاتلا ةدعاقلا ىف .كلذ دعب ةزمهلا ةباتك دعاوف صخلتتو

 هنإف .رخآلا ىف وأ طسولا ىفامأ .اقلطم فلأ ىلع ةملكلا لوأ ىف ةزمهلا بتكت

 ةيفاشلا حرش رو, 7 / ؟ نآرسقلا مولع ىف ناقتإلا كلذك رظناو 4 ىطويسلل .طخلا ملع: ةلاسر(١)

 .0١7/؟ ىزايارتسالل

 "اب



 ةيبرعلا ةخللا تايساسأ ىف

 نم نيتكرحلا ىوقا قفاوي ام ىلع بتكتو .اهلبق ام ةكرحو اهتكرح ىلإ اهيف رظني
 .فورحلا

 تبتك .طخلا ىف لاثمالا ىلاوت وأو وأ فلأ ىلع ةزمهلا ةباتك ىلع بترت اذإ:ةظوحلم
 امم فورحلا نم اهلبق ام ناك اذإ الإ سوءر»و «نولءاستب» : لثم ءرطسلا ىلع ةزمهلا

 .«نوئشو»و هاًئطب» : لثم ةربن ىلع بتكت اهنإف ءهدعب امب لصوي

 :ةدعاشلا نم ناعانثتسا

 قوف دملا ةمالعب اهنع ىنغتسا .دملا فلأ اهدعبو ,ةملكلا لوأ ىف ةزمهلا تعقو اذإ ١
 .هنآلا»و هرخآدو "مدد :لثم فلالا

 ةملكلا طسو ىف دملا ءاي دعت امك ,نوكسلا ةلزنمب دعت ,ةنكاسلا واولا دعب ةحتفلا"
 1ث ءقونشد»و «ةءورم» :لثم ىف ةدرفم ةزممهلا بتكت كلذلو :ةرسكلا ةلزنمي

 ا ةةيشماو

 :ةزمهلا مسر طباوض ىف ةصالخلاو
 :ةيلاثلا عئاعدلا ىلع موُمَت طباوضلا هذه نإ الوأ

 .فقولا ىلع ىنبم ىبرعلا طخلا نال ؛امئاد ةنكاس تامثكلا رخاوأ ردقت ١

 ىف ؛ادهأو افرح فعضملا فرحلا بتكي كلذلو ؛لاشمألا ىلاوت ةيبرعلا ةباثتكلا هركت -"

 واوب «نووش»و «سوور»و «دوواد» :اميدق نويزاجحلا بتك كلذلو ؛مدق» لثم

 .«:نوشد»و «سرور»قو «دواذ» :أاذكشه ةدحاو

 .عمجلاو ةينثتلا ةمالعو رئامضلا لثم .اهرخآب لصتت ىتلا قحاوللا ةملكلا نم دعت - "

 ةزمهو نيسلاو فيرعتدلا ةادأو فطعلاو رجلا فورح نم اهيلع لخد ام اهنم دعي الو

 وحنلا ىلع .ايلزانت ابيترت ةوقلا ةيحان نم بترت .ةملكلا ىف نوكسلاو تاكرحلا

 .نوكسلاف .ةحتفلاف :ةمضلاف .ةرسكلا : ىلاتلا

 :ةيلاثتلا ةدعاقلا ىف كل د دعب ةزمهلا ةباتك دعاوف صخلتت :ايناث

 اهيف رظني هنإف رخآلا ىف وأ طسولا ىف اما .اقلطم فلأب ةملكلا لوا ىف ةزمهلا بتكت

 .فورحلا نم نيتكرحلا ىوقأ قفاوي ام ىلع بتكتو ءاهلبق ام ةكرحو اهتكرح ىلإ

04 



 (ب) ةيبرعلا ةفللا عمجم رارق

 رؤي :لثم ىف واو ىلع بتكت اهنآ امك .نوكسلاو تاكرحلا لك بلغت ةرسكلا نال ؛انتئجو
 ىف فلأ ىلع بتكتو ءنوكسلاو ةحتفلا بلغت ةمضلا نال ؛مهؤايلوأو .لؤسو ؛ىدؤيو
 ؛ءىشو :؛ءلمو :ءطب :لثم ىفو .نوكسلا بلغت ةحتفلا نالا ساكو لاسيو لأس : لثم

 بتكت ةكرح كانه سيلف .نوكس ةلثمألا هذه ىف اهليقو .ةنكاس ردقت تاملكلا رخاوأ نال

 .رطسلا ىلع ةدرفم تبتك كلذلو 'اهقفاوي ام ىلع ةزمهلا

 :ةظوحلم

 ةزمهلا تبتك . طخلا ىف لاثمالا ىلاوت ءواو وأ فلأ ىلع ةزمهلا ةباتك ىلع بكرت اذإ

 امي لصوت امم :بقووعلا نم اهلمقاس ناك اذإ هل سوه نول ادسكر» لكم .رلقسالا ىلع
 .نوئشو .اثطب :لثم ؛ةربن ىلع بتكت اهنإف .هدعب
 :ةدعاقلا نم ناءاتكسسا

 قوف دملا ةمالعب اهنع ينفتسا ,دملا فلأ اهدعبو ؛:ةملكلا لوأ ىف ةزمهلا تعقو اذإ_-١

 .نآلاو «رخآو ؛لكآ .مدآ : لثم :فلالا

 ةملكلا طسو ىف ةنكاسلا ءايلا دعت امك ,.نوكسلا ةلزنمب دعت ةنكاسلا واولا دعب ةحتفلا " 

 ,كءوسي نلو ؛:ةءوئشو .ةءورم :لثم ىف ةدرفم ةزمهلا بتكت كلذلو ؛ةرسكلا ةلزنمب

 ,ةثيربو ؛ةئيطخو :سئييو ؛ةئيه :لثم ىف ةربن ىلع ةزمهلا بتكت امك .كءعوض نإو
 .ملعأ هللاو .ةئيشمو

 ثحبلا عجارم

 .ه١ 734 ةرهاقلا ىطويسلا نيدلا لالجل :نآرقلا مولع ىف ناقتإلا-١

  ىروبجلا نيساي ةليهسل .ىومألا رصعلا ةياهن يتح هروطتو ىبرعلا طخلا لصأ - "

 ةرهاقلا ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم قيقحت  ىشكرزلل :نآرقلا مولع ىف ناهربلا '"' 

 .ما 1 61/

 .م١ 504 ةرهاقلا . فصان ىنفحل .ةيبرعلا ةغللا ةايح وأ بدالا خيرات  ؛
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 ةيبرعلا ةفللا تايسامأ ىف

 .51779 مقر لوبناتساب ىللال ةبتكمب طولخم ؛ىزارلا دمحم نب دمحال .فورحلا 4
 لوبئاتسا (ةيهشلا ةفرطلاو ةيهبلا ةفحتلا نمض) ىطويسلل .طخلا ملع ىف ةلاسر 1

 .شها ١5

 .ما 5014 ةرهاقلا  نيرخآو اقسلا ىفطصم قيقحت  ىنج نبال ؛بارعإلا ةعانص رس -'«

 ةرهاقلا  نيرخآو فازفزلا دمحم قيقحت .ىذابارتسالا ىضرلل ةيفاشلا حرش - 4

 .هاأ 57

 .ما 5571 ةرهاقلا زوقنكيدل .حاورالا حارم حرش -

 .(غيرات الب) ةرهاقلاب ةيرينملا ةعبطملا.-ىرشخمزلل ؛لصفملا ىلع شيعي نبا حرش ٠

 دادغب . ىروبجلا هللا دبع روتكدلا قيقحت  ىرونيدلا ةبيتق نبال ,ثيدحلا بيرغ.١
 .ما 1/7

 ةرهاقلا  ىنميملا زيزعلا دبع قيقحت . ىئاسكلا ةزمح نب ىلعل :ماوعلا هيف نحلت اه ١5

 .ها""#

 قشمد .نسح تزع روتكدلا قيقحت  ىنادلا ورمع ىبال .فحاصملا طقن ىف مكحملا ©
 8م 16

 .ركاش دمحأ قيقحت .ىقيلاوجلل ,مجعملا فورح ىلع ىمجعالا مالكلا نم بّرعملا 1

 .ه١ 551١ ةرهاقلا

 م. اطل ةاللا "هن لع ةنمعأل 0[ ةعوطأع ومالا, ( 2150 1



 تازمهلا لكل ى وقالا ةدعاف

 تازمهلا لكل ىوقألا ةدعاق

 (*)اهرخآو ةملكلا طسو

 هبحصو هلآ ىلعو ىمألا ىبنلا دمحم انديس ىلع هللا ىلصو نيملاعلا بر هلل دمحلا

 .اميلست ملسو

 ءاهرخآو ةملكلا طسو ةزمهلا لاوحأ لكل ةلماش ةديدج ةدحاو ةدعاق هذهف ,دعبو

 ىلع ال لقعتلا ىلع اهئانبو اهتطاسبل كلذو ,اهنايسن مدعب مث اهكاردإ ةلوهسب زاتمتو
 دادعتب طقف درسلا ةقيرط ىلع لبق نم اعبتم ناك امك دمتعأ مل ذإ راهظتسالا درجم

 نودب ةدح ىلع ةلاح لك مكح رككذو :ءاي وأ واو وأ فلأ ىلع وأ ةدرفم ةزمهلا تالاح

 نيثالثلا ىلع وبرت ةريشك ىهو» ةفلتخملا تالاحلا هذه نيب طبري طبارو :ةماع ةدعاق

 :نيتيحان نم ريبك رسع كلذ ىفو :ضعبب اهضعب هبتشمو

 .ةدح ىلع لك .ضعبب اهضعب هيتشملا ةريثكلا تالاحلا هذه ماكحأب ةطاحإلا ىف-١

 اهاسني نأ ثبلي ال اهليصحت ىف هسفن دهجيو لاوحالا هذه سرادلا رهظتسي نأ دعب - "

 ابيجع سيلف .ماع نوناقب اهطبر مدعو اهككفتو لقعتلا نع اهدعبو اهترثكل كلذو
 اوضق نيذلا نيملعتملا نم ريثك دنع ىتح ,ةعئاشلا ةريثكلا ءاطخالا ىرن نأ اذه دعب

 مهسفنأ نيسردملا انناوخإ ىرن نأ كلذك ابيجع سيلو .ميلعتلا ىف ةريبك ةلحرم

 .ةقيرطلا هذهب ءالمإلا سيردت نم نورفي

 هذه لك تغرفأو .نيتئقشملا نم انتذقنأو نيينسحلا نيب تعمج دقف انتقيرط امأ

 ىلإ اهتلوهس ىف لزنت .ةقلعتم ةروسيم ةدحاو ةدعاق ىف تازمهلل ةفلتخملا تالاحلا

 .ىسنت ال كلذ دعب مث ,نيسرادلا نم راغصلا ىوتسم

 نم ىوقأ تاكرحلا ضعب نأ ىلإ راشأ دق نيمدقالا ضعب نأ ىلإ هبنأ نأ بحاأ اريخأو
 نم ىوقأ متفلا نإ تلاق اهنال كلذ ؛قيبطتل حلصت ال ءارتب ةثطاخ ةراشإ ىهو ؛ضعب

 لثعملا نوكسلا ىف ىوقاالا نيبت ملو لثعملاو حيحصلا نوكسلا نيب قرفت ملو ,نوكسلا

 .وُمّلَس دمحم ريشب ناتسالل (©)



 ةيبرعلا ةغللا تابساسأ ىف

 ىوقألا ةيحان نيكرات طقف درسلا ةقيرط ىلع ءالمإلا ىف 7'2نيفلؤملا ةماع ىرج اذهلو

 .حضاو اطخ عضولا اذهب اهقيبطت نآل ايئاهن

 ,تازمهلا ةلكشم ىهو ءالمإلا ىف ةلكشم مظعأ ريسيت ىلإ تقفو دق نوكأ نأ وجرأو

 نوكي نأ وجرأ امك دهجلاو تقولا نم اًريثك نيسرادلا رئاس ىلع ترفو دق نوكا نأو
 اهتسارد مهيلع لهسلا نمف .مهراغص ىتح نيكدتبملل ادج اقفاوم ةدعاقلا هذهل ىضرع

 .قيفوتلا ىلو هللاو ؛نيبم وه امك نيمسق ىلإ ةمسقم

 (")2ملكلا لوأ ةزمهلا

 دمحأ ىحن ةروسكم مأ ةمومضم مآ ةحوتفم تناكا ءاوس اقلطم فلآ ىلع بتكت

 .(9دانسإو ذاتساو

 اهرخآو ةملكلا طسو ةزمهلا

 : ةلثمأ

 وحن واو ىلع وأ .«أدبو لأست» وحن فلا ىلع اهرخآو ةملكلا طسو ةزمهلا بتكت

 .«ءامسو لءاست» وحن ةدرفم وأ .«ىشنيو لثئس» وحن ءاي ىلع وأ .«ؤرجيو لاؤس»

 ةدعاضلا

 تازمهلا لكل ىوقالا ةدعاق

 اهرخآو ةملكلا طسو

 مكحن مث كلذك اهلبق ام لكشلو .نوكسو ةكرح نم ةزمهلا لكشل رظنن ١. مقر

 .ةدحاو ةجرد ىف ناك اذإ اعم امهل وأ .نينثالا نم ىوقألل

 .ءاي ىلع ةزمهلا بلطتو ةرسكلا تاكرحلا ىوقأو

 اهئاضعأ ددعو ةيبرعلا ةغللا فيلات ةيعمجل .ىلملا بدأءو ىنانع ىفطصلا .ءالمإلا ةجيتن» ىف امك كلذو )١(
 نيسح خيشلل .ءالمإلا باتك»و .ءالمإلا رصتخم. .يبارعلا خيشلل ءنمحرلا ةبيه.و اماع نوثالثو نانثا

 .بتكلا نم كلذ ريغو ةفيلخ خيشلل ,ءالمإلا ةبخنءو ىلاو
 .ةدعاقلا يف ةلخاد ريغ تناك نإو اهلك تارمهلا ماكحال امامتإ انه ةملكلا لوا ةزمهلا تركذ (")

 الئلو نئل» الإ اهتيلوا نم اهجرخي الف ةملكلا لوا ةزمهلا ىلع لاو ءافلاو واولاك فورحلا نم فرح لخد !ذإ(؟)

 :مكنتآو ؟لزنؤآ وحن ماهفتسالا ةزمه دعب عطقلا ةزمهو ءالؤهر
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 ثتازمهلا لكل ىوقالا ةدعاق

 :واو ىلع ةذمهلا بلظتو ةنهضلا مك

 . فلآ ىلع ةزمهلا بلطتو ةحتفلا مث

 .حيحص فرح ةزمهلاو . ةدرفم ةزمهلا بلطتو ١2)عيحصلا فرحلا نوكس مث

 ,ميحصلا نوكسلاك ةدرفم ةزمهلا بلطيف ةلثعملا فورحلا نوكس مآ." مقر

 .ىوقألا بسحب هبيترت ىتأيسو

 ةملكلا طسو ةرمهلا ميسقفت

 :نامسق ةملكلا طسو ةزمهلا

 لوألا مسقلا
 .حيحص نكاس وأ '7كرحتم فرح اهلبق ةزمه

 الثمف .ةدعاقلا نم ١ مقر ىف ركذ ام رخآ ىلإ اهليق ام لكشو ةزمهلا لكشل رظنن

 فلأ ىلع بتكت نأ بلطت اهتحتفو ءرسك اهلبقو ةحوتفم اهنال ؛ءاي ىلع تبتك «ةئف»
 هل ذفننو مكحنف حتفلا نم ىوقأ رسكلا نا امبو .ءاي ىلع بتكت نآ بلطت اهلبق ام ةرسكو
 :ىثآلا لودجلا ىف ةروكذملا ةلثمألا رئاس ىف اذكهو .ءاي ىلع ةزمهلا بتكتف

 :ءايلا ىلع ةبوتكملا ةزمهلا ةلثمأ

 .ءايلا بلطي امهالكو ءرسك اهلبقو ةروسكم اهنال ءاي ىلع تبتك :نيئداب

 .هنم ىوقأ رسكلاو :حتف اهلبقو ةروسكم اهنأل ءاي ىلع تبتك :سئب

 .هنم ىوقأ رسكلاو .مض اهلبقو ةروسكم اهنال ءاي ىلع تبتك : لئس

 .هنم ىوقأ رسكلاو ؛حيحص اهلبقو ةروسكم اهنال ءاي ىلع تبتك :ةلئسأ

 .اهنوكس نم ىوقأ رسكلاو .رسك اهلبقو ةنكاس اهنال ءاي ىلع تبتك: رئب

 .حتفلا نم ىوقأ رسكلاو ءرسك اهلبقو ةحوتفم اهنال ءاي ىلع تبتك :ةئر

 . ممضلا نم ىوقأ رسكلاو .رسك اهلبقو ةمومضم اهنال ءاي ىلع تبتك :نوئزهتسي

 :واولا ىلع ةزمهلا ةلثمأ

 .هنم ىوقأ مضلاو حتف اهلبقو ةمومضم اهنال واو ىلع تيتك : ىقلؤأ

 .ةزمهلا كلذ يف امب كلذ ادعام ىه ةحيحصلا فورحلاو .ءايلاو واولاو فلالا ىه ةلتعلا فورحلا )١(

 .نيبم وه امك نكاسلا فالخب لثعملاو عيحصلا نيب هيف قرف الف اكرحتم فرحلا ناك ىتم (؟)



 ةيبرعلا ةغللا تابساسأ ىف

 .هنم ىوقأ مضلاو ,.حيحص نوكس اهلبقو ةمومضم اهنأل واو ىلع تبتك :فؤري

 .اهنوكس نم ىوقأ مضلاو .مض اهلبقو ةنكاس اهنأل واو ىلع تبتك: مؤل

 .حتفلا نم ىوقأ مضلاو .مض اهلبقو ةحوتفم اهنآل واو ىلع تبتك :لاؤس

 :فلألا ىلع ةزمهلا ةلثمأ

 .هنم ىوقأ حتفلاو .عيحص نوكس اهلبقو ةحوتفم اهنأل فلأ ىلع تبتك :لأسي

 .اهنوكس نم ىوقأ حتفلاو .حتف اهلبقو ةنكاس اهنأل فلأ ىلع تبتك :ئأر
 ىناثل امسقلا

 :لتعم نكاس اهلبق ةزمه

 نوكسف ' !!نينثالا نم ىوقالل مكحنو اهلبق ىذلا نوكسلا عونو اهلكشل اضيأ رظنن
 .ةزمهلا تاكرح لك ىلع بلغتي ةزمهلل قباسلا ءايلا

 نا ةزمهلا هذه تقحتس : ١ ؛ةكرح ةيأب ةكرحم ةزمه اهدعبو هنكاس ءاي تءاج ىتمف

 لك نم ىوقأ وهو ؛انركذ امك دارفإلا ىضتقي ءايلا نوكس نآل «كئيش» لثم ةدرفم بتكت
 نأ اهتمض تبلط وأ .فلأ ىلع بتكت نأ ةزمهلا ةحتفلا تبلط ءاوسف .ةزمهلا تاكرح

 نأ بلطتي ىذلا ءايلا نوكس نإف .ءاي ىلع بتكت نأ اهترسك تبلط وأ ءواو ىلع بتكت
 امب اهلبق ام لصو نكمأ هنأ امبو ءدارفإلا قحتستف كلذ لك نم ىوقأ ةدرفم ةزمهلا بتكت
 .روكذملا لاثملا ىف ىرت امك عستم ىلع بتكتف اهدعب

 :رسكلا نود طقف اهتحتفو ةزمهلا ةمض ىلع بلغتي ةزمهلل قباسلا واولا نوكسو

 :لثم ةدرفم تبتك ةحوتفم وأ ةمومضم ةزمه اهدعبو ةنكاس واو تءاج ىتمف

 ىضتقت ىتلا ةزمهلا ةمض نم ىوقأ دارفإلا ىضتقي ىذلا واولا نوكس نآل كلذ و «ءكءوض»

 نيتماه نيثلاسم ىلإ انه ريشن تامولعملل ادبكات )١(

 لتعملا ىف هنوق فلتخت نكل .التعم ما احيحص ناكا ءاوس دارفإلا بلطي اقللعم نوكسلا نأ سنت ال :ىلوالا
 .نيبم وه امك ءاي وأ اواو وأ افلأ هف رح بسسحب

 واولاو ءايلا نيب تسيل انه ةنراقملا نأ ىلإ حاضيإلا ىف ةدايز اريشك هتبلط سردملا هبني نأ نسحي :ةيناثلا
 ىف امنإ .ةحتفلاو ةرسكلا نيب كلذك تسيلو هبحاص ىلع بلغتي ىذلا اهنم ىوقالا فرعيل فلالاو
 امك ىرخأ ةهج نم اهل ةقياسلا ةلّئمملا ثالثلا تانوكمسلا نيبو ةهج نم ثالثلا ةزمهلا تاكرح نيس



 تازمهلا لكل ىوقألا ةدعاق

 تناك اذإ اما .فلأ ىلع بتكت نأ ىضتفقت ىتلا اهتحّتف نم ىوقأ كلذكو .ءواو ىلع بتكت نأ

 ةزمهلا ةرسك نآل «كتوض» لثم ءاي ىلع بتكت اهنإف ةنكاسلا واولا دعب ةروسكم ةزمهلا

 .دارفإلا ىضتقي ىذلا اهل قباسلا واولا نوكس نم ىوقأ ؛ءاي ىلع اهيضتقت ىتلا

 :مضلاو رسكلا نود ةزمهلا ةحتف ىلع الإ بلغتي ال ةزمهلل قباسلا فلألا نوكسو

 نال «كءامس»٠ :لثم ةدرفم تبتك ةحوتفم ةزمه اهدعبو ةنكاس فلأ تءاج ىتمف

 اما .فلآ ىلع بتكت نأ ىضتقت ىتلا اهتحتف نم ىوقأ دارفإلا ىضتقي ىذلا فلالا نوكس
 يوقا ةزمهلا ةمض نأل هكٌؤامس» :لثم واو ىلع تبتك فلأ دعب ةمومضم ةزمه تءاج اذإ

 «كئامس» : لثم ءاي ىلع تبتك كلذك فلأ دعب ةروسكم ةزمه تءاج اذإو .فلالا نوكس نم

 .فلالا نوكس نم ىوقأ ةزمهلا ةرسك نأل

 لتعملا نوكسلا ىف ىوقألا بيترت ةدعاق

 ىلع لتعملا نوكسلا بلغتي) :ىهو ةلهس ةدعاق كلذل عضن نأ نايبلا اذه دعب اننكمي
 :اذكه (هقوف ام نود هنم لقأ وأ هتجرد ىف ىتلا ةزمهلا ةكرح

 :هقوف ام نود هتحت اه ىلعو هيئاجب ام ىلغ ليسي ةاملاك ةنأ دجَت منينالا ىلإ زظنلابق
 ةمضلا وهو اهنود ام ىلعو اهتجرد ىف ىتلا ةزمهلا ةرسك ىلع بلغتي ءايلا نوكسف

 ىتلا ةحتفلا ىلعو اهتجرد ىف ىتلا ةزمهلا ةمض ىلع بلغتي واولا نوكسو .ةحتفلاو

 ةحتفلا ىلع بلغتي فلألا نوكسو .اهتجرد قوف اهنال اهترسك ىلع بلغتي الو اهنود

 .اهقوف اهنأل ةرسكلاو ةمضلا ىلع بلغني الو اهتجرد ىف ىتلا

 :فقولاب ةملكلا رخآ ةربعلا

 ىلإ رسك نم ةرقتسم ريغ رخآألا تاكرح نال كلذو ؛ةنكاس ةملكلا رخآ ةزمهلا ربتعتو
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 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 اهنأ ىلع تلموعو ؛نوكسلاب فقولا ةلاح ىهو ةماعلا ةلاحلا ربتعاف .حّتف ىلإ مض
 فعضأ ىف اهنال ؛رارمتساب اهيف مكحتي ىذلا وه اهلبق ام نأ دجت كلذلو ؛امئاد ةنكاس

 ىلع ةيناثلاو فلا ىلع ىلوالا تبتك (ىشنيو ْؤضْوُيو أشنا) : الثمف ءركذ امك تاجردلا

 ىف ةزمهلا نال :اهلك اهيف اهلبق ام ةكرح بساني فرح ىلع ىأ .ءاي ىلع ةثلاثلاو واو
 .اهنم ىوقأ اهلبق ىتلا تاكرحلا لكو ةنكاس ةربتعم عيمجلا

 اهلبق امو ةنكاس ةربتعم اضيأ ةزمهلا (ءىضوو ءوضوو ءامسو ءفد) :الثمو
 ..ةدرفم بتكتف دارفإلا ىضتقي امهالكو نكاس

 :تاهيبنت

 ىلع بتكت نأ ةزمه تقحتسا اذإ ىهو ؛ةدحاو ةلأسم الإ هذه انتدعاق نم نثتسي مل_١

 .(فوءر) :لثم ةدرفم ةزمهلا هذه تبتك واو دم اهالتو ياو

 مدآ) :لثم دملا فلا لدب فلالا ىلع ةدم تبتك فلأب تدمو فلآ ىلع ةزمه تبتك اذإ-

 .(نارقي) : وحن فلالا ىلع ةزمهلا دعب افلأ بتكيف العاف فلالا ناك اذإ الإ (نآشنمو

 ةدشو ةدمو ةزمه تعمتجا اذإو. (مدآ) :لثم ةدملاب ىفتكا ةدمو ةزمه تعمتجا اذإ- "

 تفذح ىرخل ةمالع ةزمهلا عم عمتجا اذإ هنأك ىأ (سأر) وحن ةدشلاو ةدلاب ىفتكا

 .ىرخالا ةمالعلا تيقبو ةباتكلا نم ةزمهلا

 ربتعتو ءضراعلا اهطسوت اهيلع رثؤي اهب ريمض لاصتاب اًضَرَع ةطسوتملا ةزمهلا - ؛
 اهفرطت اهيلع رثؤي الف (ائلم) وحن اضرع ةفرطتلا فالخب (اوءدب) وحن ةطسوتم
 ةاعارم حتفلاب الإ اهيلع فقوي ال هنال فقولل كلذو ةطسوتم اضيأ ربتعتو ءضراعلا

 هيلع فقولا ةحصل (ءاج) : وحن لعافلا مسا الإ كلذ نم نثتسي ملو فوذحملا فرحلل

 .رخآلا ىف ةزمهلا تربتعاف نوكسلاب

 ىف دارطالاو ريسيتلا درجم هب داري المع ةنكاس ةملكلا رخآ ةزمهلا رابتعا سيل- 4

 ةريثك عضاوم ىف ةيبرعلا ةفللا تالامعتسا هتمتح رابتعا وه امنإو .هذه انتدعاق

 الإ اماع امكح هيطعت امنيح ةملكلا رخآ لماعت مل ةغللاو .فقولل ةجيتن نوكسلا كلذف

 :ىتأي امك هلاح رابتعاب

 ءاهلاب اهيلع فقوي ىتلاو ةحوتشفم ءانلاب اهيلع فقوي ىتلا ءاتلا بتكت (1)

 .ةطوبرم



 تازمهلا لكل ىوقألا ةدعاق

 هنال (نيحلاصلا اومركأ) : وحن نينكاسلا ءاقتلال فذح ىذلا دما فرح بتكي (ب)
 .افقو فذحي هنال (عسي مل) وحن مزاجلا لوخدل فذح ام فالخب افقو تبثي

 :وحن فلالاب اهيلع فقوي هنال ؛بصنلا ةلاح ىف نيونتلا نم لدبملا فلالا بتكي (ج)
 .«:ادمحم تمركأ»

 تفذح اذإ فذحتو (ىضاقلا ءاجإ :وحن اهب هيلع فقو اذإ صوقنملا ءاي بتكت ( د)
 .(ضاق ءاج) :وحن

 ,هيلع قفتا ام تبعوتسا دق ىهف ءطق فيعض ىأر ىلع هذه ىوقالا ةدعاق رست مل 1

 ةياغ ةمظنملا ةدعاقلا هذه ىلع ةقد لكب ةيبرعلا ةباتكلا ىف تازمهلا تراس فيك
 ةشهد انؤلمي رمأ هنإ!؟نيسرادلل ةلوهجم ةدعاقلا هذه تناك اذه عمو ؟ميظنتلا

 .لبق نم كلذ ىلع اوحلطصا نمب اباجعإو
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 (1) قحلم

 نيصصختلماريغل وحنلا
 هميلعت ةقيرطو حهنم عم . ريسيتلا دوهجل ليصأت

 (ىروحملا صنلا ةقيرط) ىمماجلا ىوتسملاب



 ةيبرعلا ةفللا تايساسأ ىف

 (1) قحلم

 نيصصختملا ريفل وحجنلا

 هميلعت ةقيرطو جهنم عم , ريسيتلا دوهجل ليصأت

 ةيبرعلا ةغللا نأ ىلع - نييوبرتو نييوغل نم  ةيبرعلا ةغللا رومأب نيمتهملا نيب عامجإ ةمث

 .هلهأ ىلع فوقوم صصخت  باوصلا ىوتسم ىف  ةغللا نأ نوبسحبي نيذلا

 نم  ةيميلعتلا لحارملا عيمجب بالطلا نم ريثك فعض :ةمزالا هذه رهاظم نمو

 ةيئالمإلا ءاطخألاو ؛ طخلا ةءادر نم أدبي ؛ لماش فعض وهو ةعماجلا ىلإ ةيئادتبالا

 . ةميقتسم لمج ىف ريبعتلا نع زجعلاب ىهتنيو . (بارعإلا دعاوق) وحنلا ىف

 :اهنم ؛:ةريثكف ةرهاظلا هذه بايسأ امأ

 متهت ذإ_ يعماجلا ميلعتلا لبقام ةلحرص يف  ةيبرعلا ةفللا ميلعت جهانم روصق ١

 :هتغل ىلع ةلوقعم ةرطيس بلاطلل ققحت ىتلا «تايساسالا» نود «ىوفللا روكيدلاب»

 .ةباتكو قطن

 بالطلا ىوتسم سيقتال  ةريثك نيياحأ ىف ةعماجلاو  ةعماجلا لبقام تاناحتما " 

 تاناحتمالا عيحصت ىتأي مث . ةباتكو اقطن : ةيموقلا مهتغل ىلع مهترطيس ىدمو

 كلذ نكي مل نإف .تايوتسملا هذهل ةفئاز ةروص مدقيل  حاجنلا ةبسنب مامتهالا ثيح

 :«؟ ىفماجلا ىوتسملا ىلإ نيسرادلا نم ةيعونلا هذه تلصو فيكف , كلذك

 .ناحتمالا زايتجاو ؛ وحنلا لامهإ ةصرف بلاطلل

 عسوتلاب !وعوطت دق نيفلؤملا نأ مأ ,جهنملل ةنيمأ ةمجرت وه لهو .ىسردملا باتكلا -؛

 ؟ىراهملا ىوتسملا ىلع هل دودرم ال ائبع لكشي امب ,بناوجلا ضعب ىف

 هجوي تلفنم  ةيبرعلا ةغللا ماسقأ ريغل  ىعماجلا ىوتسملا ىف ةيبرعلا ةغللا ميلعت 5

 زجنأ اميف تارغثلا جلاعت ىتلا وأ١ زجنأ ام ىلع سسؤت ىتلا ةيجهنملا ىؤرلا نم ماع

 ١91957 ليربإ- تارامإلا ةعماجب ةيبرعلا ةفللا مبلعت رمثؤم ىف ثحبلا اذه ىفلا ©
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 نيصصختلا ريغل وحنلا

 سيلو « لوقي وأ سردي نأ بجي اذامو ذاتسألاب نهر انه رمآلاو .ةعماجلا لبق

 يف سردي امف اذلو ؛ىملعلا مهئانب ىف جهنملا ماهسإ ىدمو بالطلا ةجاحل ةباجتسا

 موقيو ايصخش ذاتسالا هب متهي امم ةيوغللا وأ ةيبدالا اياضقلا نم دشح امإ (أ)

 بلاطلاو .. جهنملا ريغتل ذاتسالا ريغت ىلو . نيصصختملا بالطلل هسيردتب

 !دحاأو

 . ىوبرت ال ىدام دئاع قيقحت فدهب هنيعب باتك سيردت امإو (ب)

 .طبارالو اهنيب طباضأل تاعيونت امإو (ج)

 .ةيساردلا لوصفلا لخاد ىحصفلل ةيماعلا ةمحازم ءاضيآ بالطلا فهض بابسأ نم 1

 تسيل اهمومع ىف ىهو ؛ةيموقلا مهتغل ىلإ ةمالا ءانبأ ةرظن :كلذك بابسالا هذه نمو -/
 ,ةريثك تالاجم ىف ةيبنجالا تاقللا اهمحازت اذاملق .كلذك كلذ نكي نإو . رابكإ ةرظن

 ,ةيعامتجالا ةهاجولا ناولأ نم نول ءافضإ ىعاود نم ةيبرعلا ريغب ثدحتلا ادغ ىتح

 تايليثمتلاو مالفالا ىف ةروصلا كلت ىلإ رظنا) ىحصفلاب ثدحتلا دنع كلذ سكعو
 اهوقلؤم ديجيال ىتلا تافلؤملا نم ريشك ىف عجارملا ةمئاق كلذك رظناو :ةيبرعلا

 نم ةعومجمب ةمئاقلا لييذت ىف ةضاضفغ نودجيال كلذ عمو ؛ةيبنجأ ةفلب ثدحتلا

 .(القن اهولقن شماوهلا نم ةعومجم ىه امنإو , ةيبنجألا عجارملا

  يفرحلا لقنلا ثيح ؛ماع لكشب نييوبرتلا دنع قيبطتلاو ةيرظنلا نيب ةوهلا عاستا -4

 ىلع هتايطعمو ىبرعلا عقاولا ءوض ىف اهنم ةدافتسالا نود . تايرظنلل  انايحأ
 .راطقالا فالتخا

 لولح نع نوثحبي اوئتفام نيذلا . ةيبرعلا ةغللا رومأب نومتهملا اهفرعي روما اهلك كلت
 .لاضعلا اهئادل ةعجان

 لك ىف  ةيبرهلا ةغللا لكاشم دحا بارعإلا دعاوق انه هب ىنعنو  وحنلا ناك اذإو

 تاساردلا رشكأب رثأتسا دق , ةيبرعلا حلم هنالو هتيمهأل هئإف  ةيميلعتلا تايوتسملا

 .اهل لولح نع ثحبلا ةلواحمو .ةغللا تالكشمل تضرع ىتلا تارمتؤملاو تاودنلاو

 -انرظن ةهجو نم  عجان جهنم ميدقت وه ثحبلا اذهل ىساسالا فدهلا ناكااذإو

 نيكل



 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 -ايبارعإ ةرطيسلا نم ىعماجلا ىوتسملا ىف بلاطلا نيكمتو .بارعإلا دعاوق ميلعتل

 دوهجل ىليصأت ضرعب هل انمدق ول ايجهنم ميقتسي رمألا نإف . . . ىبرع صن ىأ ىلع
 :نيسايسا نياروحف لوخ تزاذ ىتلا دويجتلا هو: ةقئاسلا نيستتلا

 ةغللا ماسقأ بالط ىلع افريسيت فدهب ؛اهلك ةيوحنلا باوبألل زجوملا ضرعلا ١

 .صصختو عوضومو ةياغ :انه ىحنلا :ةيبرعلا

 ةيساسالا ةقيظولا ةءادأب» ضهنت نأ نكمي ىتلا ةيوحنلا باوبألل زجوملا ضرعلا -؟
 أطخلا نم ناسللا ماسيل «لمجلا فيلأت ماظنو .تاملكلا رخاوأ طبض :ىهو .وحنلل

 ةياغلا ققحت (؟) ةادأ : انه وحنلا . . (5] «ةباتكلا ىف أطخلا نم ملقلا ملسيو ,قطنلا ىف

 .اهنم ةيلمعلا

 مساقلا وه  ىساساألا وأ ةادالا وأ ىفيظولا  ىلمعلا وحنلا نأ ىف كش نم امو

 وأ  يىصصختلا وحنلا امأ . . مهتاصصخت فالتخا ىلع ةغللا ءانبأ عيمج نيب كرتشملا

 باوبالل اصخلم اهلالخ سردي .ىلعأ ةجرد بلاطلاب مدقتي نأ ىعيبطف  عوضوملا
 فالتخا ىلع  تالوطملا ىلإ كلذ دعب ىقرتي مث  ىلمعلا ريغو ىلمعلا اهلك ةيوحنلا

 .كلذ ىلإ امو ةيوحنلا ساردملاو .ةيعرفلا باوبالاو  اهلوط

 وحنلل صخلمو.ةادألا وأ ىلمعلا وحنلل صخلم نيب ًاقرف ةمث نأ ظحلن انلعلو

 لئاسملا وأ باوبالا لامهإب  لقألا ىلع ىرظنلا بناجلا ىف -لوالا درفني ذإ .ىصصختلا
 .ًاملق وأ ًاناسل اهب ملعلا بوصيال ىتلا ةيوحنلا

 ىناثلا ىف نمضتم وهو .وحنلا ةبتع وه ىلمعلا وحنلا نأ كلذك ظحلن انلعلو

 .ءاوسلا ىلع صصختلملا ريغو صصختلملا هنقتي نأ بجيام لوأ وهو ؛ةرورضلاب

 ماحب



 نيصصختملا ريغل وحنلا

 رعسبللا حهانم هم صن

 حهاسو يم رادللا يف

 ريخل وحنلا
 ىف نيصسسحللا

 ةمماهلا

 ةغللا ماسقأ بالطل

 تاعمادلاب ةيبرعم ا

 مها رتسم يف نمو

 ؛ رجلا يف العلا تاسارملا تالطل

 لاجم ىف .هدعب وأ مهاوتسم يف نمو
 سصختلا يناذلا فيقثخا

 ىهو :ىصصختلا وحنلا كلف ىف_اهلمجم ىف  ةميدقلا ةيوحنلا تارصتخللا رودتو

 «باتكلا:روهظ دعب (؟)ةرجهلل ىناثلا نرقلا ذنم روهظلا ىف تأدب ىتلا تارصتخملا

 باوبألا لكل تارصتخملا هذه تضرع ءاوس .تالوطم نم كلذ دعب دج امو :هيوبيسل

 .اهنم بناج ىلع ترصتقا مأ ءاهلئاسمو ةيوحنلا

 :تارصتخملا هذه نمو

 ىواضيبلل بارعإلا ملع ىق بابللا بلو .(ه؟717 ت) ىجاسجزلل وحنلا ىف لمجلاو

 ماشه نبا تارصتخمو ؛.(ه1/717 ت) ىبرفملا مورِجآ نبال ةيموٌرجألا نتمو .(هالا 1ت)

 .(هقباس نم عسسوأ وهو ؛ىدصلا لبو ءىدنلا رطقو .بارعإلا دعاوق نع بارعإلا :(هال١1)

 نيدو



 ةيبرعلا ةخللا تايساسأ ىف

 ٍبارعإلاو ؛ةيصورجأآلا نتم :نارصتخم .انثحبب اهلاصتال ؛ تارصتخلملا هذه مهأ نمو

 ةفرعم باب : يه ؛:ةيمورجألا نتم ىف ةيوحنلا باوبالا نأ مولعمو .بارعإلا دعاوق نع
  فطعلا تعنلا ربخلاو أدتبملا  لعافلا بئان  لعافلا  لاعفالا باب  بارعإلا تامالع

  ءانثتسالا  زييمتلا  لاحلا هعم لوعفملا هلجال لوعفملا_هب لوعفملا  لدبلا ديكوتلا

 .ءامسألا تاضوفخم ال باب  نامزلا فرظ  ناكملا فرظ

 ىفكت ىثلا» وحنلل ةيساسألا باوبألا ىه هذه نأ فيض ىقوش روتكدلا ىريو
 ىلإ انه ةراشإلاو .(*) «:ةيبرعلاب ديدسلا قطنلا تاموقم ىلع مهفرعت ىف ةئشانلا

 نتم باتك لوانت ىلإ ةراشإلا تسيلو ؛ةيمورجأآلاب تدرو ىتلا ةيوحنلا تاعوضوملا

  ةيرصع ةيشحت وأ .ىرصع لوانت ىلإ ةجاح ىف ةيمورجالا نتم ذإء.هسفن ةيمورجألا

 قهرتو باتكلا لقثت ىتلا ةميدقلا تايشحتلا وأ يشاوحلا حرطو  ريبعتلا زاج نإ
 مث «حرشلاو .ةلثمألا اهيدي نيبو ,ةدعاقلا عضو :ةيرصعلا ةيشحتلاب ىنعنو .ةئشانلا

 :بارعإلا باب ىف هلوق كلذ لاثمو .ةدرجملا ةدعاقلا تيبثت اهب داري ىتلا ةعونملا تابيردتلا
 هماسقاو .ًاريدقت وأ أظفل اهيلع ةلخادلا لماوعلا فالتخال ملكلا رخاوأ رييغت وه بارعإلا»

 الو .ضفخلاو بصنلاو عفرلا كلذ نم ءامسأللف .مزجو ضفخو بصنو عفر : ةعبرأ

 ضعب ىفو .ءاهيف ضفخاالو ؛مزجلاو بصنلاو عفرلا كلذ نم لاعفأللو .اهيف مزج

 هلبق روكذملا عوفرملا مسالا وه لعافلا» :لعافلا باب ىف هلوق لثم نم ؛ةلثمأ ركذي باوبآلا

 رمضملاو .كلذ هبشأ امو ..ديز ماق :كلوق وحن .رمضمو رهاظ : نيمسق ىلع وهو .هلعف

 .«... تبرض :كلوق وحن

 هنأ فيض ىقوش روتكدلا ىريف ,ماشه نبال» بارعإلا دعاوق نع بارعإلا » باتك امأ

 نأ دعاوقلا كلت ىلع فوقولا دارأ نمل نكمي هنأو ءوحنلل ةيساسالا دعاوقلا ىلع لمتشي

 نأ مولعملا نم ذإ ءرظن انه انلو ..ةييمورجآلا نتم نيرق هنأ اذه ىنعمو )١(. هب ىفتكي
 :ىه بارعإلا باتك باوبأ

 .ةلمجلاو ديفملا مالكلا

 .اهل لحم ال ىتلا لمجلاو .بارعإلا نم لحم اهل ىتلا لمجلا -
 .رورجملاو راجلا
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 مساهم همس هد .٠ 7 ات“

 .يلب ءلجأ ؛ضوع ءطق :ةملك نورشع ىهو «برعملا اهيلإ جاتحي تاملك ريسفن ىف -

 .ام ءواولا ءدق ءول .ىأ نم نأ نأ الول .ال ؛الك ء:ىتح .ىأ ءمعُن ءامل ؛ذإ ءاذإ

 هئشانلا ىلع باعي ام ضعبل ركذ هيفو ,ةافوتسم ةررحم تارابع ىلإ ةراشإلا ىف
 اًقرظ وأ ؛هربخ نع صحفتيالو أدتبم وأ .هلعاف نع ثحبيالو ًالهف ركذي نأك : بارعإلا ىف

 نيبي الو الوصوم وأ ال مأ لحم اهلأ ركذيالو ةلمج وأ ءهقلهتم ىلع هبني الو ارورجم يأ

 .هدئاعو هتلص

 نتم نع فلتخي لوانتلاو جهنملا ثيح نم «بارعإلا دعاوق نع بارعإلا» باتكو
 وأ املق اهب ملعلا بوصيال ىتلا ةيعرفلا لئاسملا نم ةعومجم ىلع لمتشي ذإ؛ةيمورجآلا
 لثم نمو .بارعإلا نم اهل لحمال ىتلا وأ بارعإ لحم اهل ىتلا لمجلا باب لثم نم .اناسل
 :(") رورجملاو راجلا قلعتم ىف فنصللا لوق كلذ

 مهيلع تمعنأ» ىلاعت هلوق ىف اعمتجا دقو هانعم ىف ام وأ ,لعفب راجلا قلعت نم دبال»
 ليرد نبا لرقر «عويلع تويضقلا رق

 امضقلا ٍلْرَج ىف رانلا لاعتشا لثم .هدَوَسُم ىف ضّيبملا لعتشاو

 .هيلع ليلد الف (انئاك) ب اقلعتم الاح هتلعج وأ .(ضيبملا) ب لوالا تقلع نإو

 يناشلاو .. رورجملاو راجلا امهدحأ :ءىشب قلعتت الف ةعبرأ رجلا فورح نم ىنثتسيو

 ىفو ؛فذحلاو تابثإلا ىلوالا اهمال ىف مهلو ءليقع مهو اهب رجي نم ةغل ىف (لعل)
 ىف (الول) ثلاثلاو (بيرق كنم راوغملا ىبأ لعل) :مهرعاش لاق ءرسكلاو حتفلا ةريخالا
 ,ةراج كلذ ىف (الول) نأ ىلإ هيوبيس بهذف .هالولو .كالولو ,ىالول :مهضعب لوق
 .«..وه الولو ,تنأ الولو ءانأ الول :لاقي نأ رثكالاو .ءىشيب قلعتتالو

 نم تسيل  ماشه نيبال بارعإلا باتكب ةريثك ىهو  ةيعرفلا لئاسملا هذه لثم
 نم اردق ديرن انك اذإ :ةعماجلا بالط نم نيصصختلا ريغو ةئشانلل ةيوحنلا تايساسالا
 .ملقلاو ناسللا ةمالس ىلإ ىدؤي وحنلا

 اهلكشب ثيدحلا رصعلا علطم ىتح ةئشانلل سردت ةميدقلا ةيوحنلا تارصتخملا تلظ
  ًالثم  رهزالا ءاملع بناج نم ىعس كانه نكي مل لب .لضفأ لكش ةمث نكي ملف ,ميدقلا
 .تارصتخملا هذه لكش ريوطت ىلإ

 وحلا



 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 هنع فلتخيال ةعوبطملا ةحفصلا لكش لظ نإ ؛ ًائيش رمالا نم عباطملا روهظ ريغي ملو
 :طبضالو ,ميقرت تامالع الف ,للملا ىلع ثعبي ًابقاعت روطسلا بقاعتت ثيح ءًاطوطخم

 .باعيتسالاو مهفلا ةعرس ىلع دعاست تاميسقتالو .ءتارقف ماظنالو

 ىلإو :ةرهاظلا هذه ىلإ هبنت نم لوأ(م815/١-8١-١) ىواطهطلا ةعافر ناكو

 .اديدج اينف اجارخإ ةعوبطملا ةحفصلا جارخإو ءاقئاش ًاضرع وحنلا ضرع ةرورض

 ىذلا باتكلا وهو .كلذ لكل ةمجرت ؛ةيبرعلا ةفللا بيرقت ىف ةيبتكملا ةفحتلا»باتك ناكو

 ةيوحنلا باوبألا ىلع راصتقالا ثيح  ةيمورجألا نتم نم ىواطهطلا هيف دافتسا

 ثيح نم ىساس ىد رتسفلسل «ةيبرعلا ملع ىف ةينسلا ةفحتلا» نمو -ةيساسالا

 دقو .(5) ةيسنرفلا ةفللاب ةصاخلا وحنلا بتك ىف تعاش ىتلا لوادجلا ةركف مادختسا

 :هب صاخ لودج ىوحن باب لكل نوكي داكيل ىتح, لوادجلا هذه ىف ىواطهطلا عسوت

 تافنصملا هفرعت مل ديدج دهع ةيادب ىواطهطلل ةيبتكملا ةقحتلا باتك ناك دقل

 دهع ةيادب باتكلا اذه ناك امك .ةيائعلا نم الئاه اردق لكشلا لان ثيح .لبق نم ةيميلعتلا

 .ةميدقلا دعاوقلا ىلع ةيرصعلا ةيشحتلل ديدج

 اعونت تعونتو  ىميلعتلا وحنلا لاجم ىف  ةيبتكملا ةفحتلا دعب دوهجلا تعباتتو
 :ةقساسا تافاعكا ةفمرأ ثم دسار نأ قكفن

 :لوألا هاجتنالا

 نأو - ىوتحملاو جهنملا ثيح نم  ةميدقلا تارصتخملل ادادتما دعت ةيميلعت بتك

 ةيوبرتلا بيلاسالا نم هيف تدافتسا ًاينف اجارخإ تجرخأ دق وأ ءديدج بوث ىف تجرخ
 ةيشحتلاب هانيمسأام وهو ءماع هجوب ةيميلعتلا بتكلا ىف ةيملعلا ةداملا ميدقتب ىنعت ىتلا
 فصان ىنفحل «ةيبرعلا ةفللا دعاوق» باتك :فيلأتلا نم نوللا اذه نمو .ةيرصعلا

 وحنلا» باتك اهنمو .ةيعرفلا وحنلا باوبأ ضرع ىف ًاليصفت رثكأ وهو .نيرخآو

 ةلثمألا ركذ ىلع هجهنم ىف ريسي وهو ؛نيمأ ىفطصمو مراجلا ىلعل «.حضاولا

 نم ةعومجم مث .ةطبنتسملا ةدعاقلا هبقعت .يليصفت ثحب اهعبتي .بابلل ةحضولملا
 .تابيردتلا

 ند



 نيصصختلا ريغل وحنلا

 ىيرعلا نطولا ىف ةيميلعتلا بتكلا رئاس فيلأتلا ىف هاجتالا اذه تحت ىوضني امك

 .ماع لكشب

 :ىناثلا هاجتنالا

 حيحصلا لكشلا ف رعت صصختلملا ريغ وأ ئشانلل لهستي ىتح ؛تاحلطصملا ضعب ىف

 .ةملكلل ميلسلا طبضلا وأ

 ةئنس ردص) ىفطصم ميهاريإل ءوحنلا ءايحإ»باتك : تالواحملا نم نوللا اذه نمو

 .ةرسكلاو ةمضلا ىلع ءاقبإلاو .بارعإلا تامالع نم ةحتفلا فذح ىري ثيح (م١

 دعي ملف :هعاونأ نايبل باوبأ هل حتفتالو .ًابوصنم نوكي نيمسقلا نيذه ادع امو .بسحف

 الو .ءانثتسا الو .هعم وأ .هلجال وأ ؛هيف الوعفم وأ ءاقلطم الوعفم الو هب الوعفم كانه

 تلظ نإو .لاغتشالا باب ريسيتل ةلواحم كلذ بناج ىلإ باتكلا ىفو .ازييمت الو ؛الاح
 )١(. رسيأو حضوأ ىبطرقلا ءاضم نبا دوهج

 امنإو . وحتلا ىف تاريسيت دن فيضت ذت ال هوحنلا ءايحإ» ثحابم نأ نم ليق امم مغرلابو

 ,ريسيتلا ةيضق فنعب راثأ دق باتكلا اذه نإف ,(' ') ةديدج تاضارتفاو تاليلعت فيضت

 دعب وحنلا ريسيت تفدهتسا ىتلا تارارقلاو تاساردلا نم ريدك ىف حضوأ رثأ هل ناك امك
 .كلذ

 (م1478١) رصمب فراعملا ةرازو ةنجل تاحرتقم : ًاضيأ تالواحملا نم نوللا اذه نمو

 )١١(: اهمهأ نم ناك ىتلا

 .ةبرعملا ءامسألا ىف ىريدقتلا بارعإلا نع ءانفتسالا ١

 .ةينبملا ءامسالا ىف ىلحملا بارعإلا نع ءانفتس رالا _”؟

 .لمجلا ىف ىلحملا بارعإلا نع ءانغتسالا-"

 .ةكرح نع فرح وأ ةكرح نع ةكرح ةباينب لوقلا نع ءانفتسالا- ؛
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 ةيبرعلا ةغللا تايصاسصأ ىف

 .بفلأ وأ ءاب وأ واو اهنع دلوت ةدودمم ةكرحب برعت ةسمخلا ءامسألا 4

 ىغلت نأ ىلع ؛:تابوصنملا ىهو) ةلمكتلاو ةفاضإلاو دانسإلا : ةثالث ىلإ وحنلا باوبأ

 .(ًاعيمج اهباوبا

 ,لعافلاو أدتبملا :لمشيو عوضوملا) )"١(. لومحملاو عوضوملا :نيازج ةلمجلا ميسقت 1

 اهتاوخأو ناك ربخو .أدتبملا ربخ :لمشيو لومحملاو .كلذ ىلإ امو ناك مساو .هبئانو

 .(كلذ ىلإ امو اهتاوخأو نإ ربخو

 بيلاسألا ضعب بارعإ ريسيت هفده :«بيلاسألا باب» هتمسأ اديدج اباب ةنجللا تدرفأ 8

 بالطلا فيرعتب ىفتكي نا ةنجللا تارو ,ءارغإلاو ريذحتلاو ,بجعتلا ّىباب ىف
 بارعإ ىف اولوقي نأ ىفكيو .اهيلع سايقلا عم ؛اهتالامعتساو تارابعلا هذه ىناعم

 نأو .حوتفم هنم بجعتم اهدعب مسالاو بجعت ةغيص لمجأ ام :هءامسلا لمجأ امد

 فرح عم روسكم اهدعب مسالاو بجعت ةغيص هديزب لمجأ» بارعإ ىفاولوقي
 .(رجلا فرح ىأ) ةفاضإلا

 ىف بالطلا لوقي نأ ىفكي «ةركاذملا ,ربصلا» :لثم ءارغإلا بيلاسأ بارعإ ىفو

 .«مزلا» هريدقت فوذحم لهعفل هب لوعفم اهنإاولوقي نأ نم الدب كلذو .ءارغإ :اهبارعإ

 ءاملع ضعب ابضغ مهدشأ نم ناكو ,سانلا نم ًاريثك تاحرتقملا هذه تراثا دقو

 .نيدلا ىلع اجورخ اهودع لب .ةيبرعلا ةفلل اداسفإ ةلواحملا هذه اودع نيذلا ,رهزألا

 ةيلك ديمع نيسح هط :نم فلأتت تناك تاحرتقملا هذه تدعأ ىتلا ةنجللا نأ مولعمو

 شنفللا مراجلا ىلعو .ةيلكلاب نيذاتسالا ىفطصم ميهاربإو ؛نيمأ دمحأو ؛كاذنآ بادآلا

 ديجملا دبعو .فراعملا ةرازوب شتفملا ميهاربإ ركب وبأ دمحمو .ةيبرعلا ةغلل لوألا

 .رهزأألا لاجر نم دحأ ةنجللاب نكي مل هنأ حضاوو .مولعلا رادب ذاتسالا ىعفاشلا

 ضعب ىف تارييغت تثدحتسا ىتلا  تارارقلا وأ تاحرتفملا نم بابلا اذه ىف لخدبو

 تارارقب ةقلعتملا ١544 ةنس ةيبرعلا ةغللا عمجم رمتؤم تارارق  تاحلطصللا ىأ دعاوقلا

 اههتارارق نم ةخسن تلسرأ دق تناك ةرازولا نأ كلذ . ركذلا ةفلاس فراعملا ةرازو ةنجل

 دهع ١5147 ةنس ارارق فراعملا ريزو ردصأ مث ١. 574 ةنس اهرادصإ روف عمجملا ىلإ

 نم لوصألا ةنجل تهتنا نأ دعبو .فرصلا وحنلا دعاوق ريسيت ةسارد عمجملا ىلإ هيف
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 نيصصختملا ريغل وحنلا

 ىلع هيلإ تهتنا ام تضرع .تاحرتقم نم هنمضت امو فراعملا ةرازو ريرقت ةسارد

 عم ماع لكشب قفتت ىتلا تارارقلا نم ةعومجم ردصأ ثيح ١51165 ةنس عمجملا رمتؤم

 نم الدب هدنسملاو هيلإ دنسملا»د ىحلطصم راتخا دق ناك نإو .فراعملا ةرازو تاحرتقم

 .لومحملاو عوضوملا ىحلطصم
 ام ساسأ ىلع وحنلا بتك فيلأت فراعملا ةرازو ىلإ عمجملا بلط ١5144 ةئس ىفو

 اهتعجارمل عمجملا ىلع بتكلا هذه ضرعت نأ ىلع . ريسيتلا ىف تارارق نم هدمتعا

 ام وحن ىلع اهسرادمب وحنلا ميلعت ىف فراعملا ةرازو تعرش مث .اهصقنيام لامكتساو

 حرطو ,دنسمو هيلا دئسم ىلإ ةلمجلا ميسقت ناكو .ةيبرعلا ةغللا عمجم هب ىصوأ

 نم ريثك ةضراعم ىف اببس ؛كلذ ىلإ امو لعافو ربخو أدتيم نم ةفولأملا تاحلطصملا
 ىوكشلا تمع نأ دعب ,ميسقتلا اذه نع تلدع نأ ةرازولا تثبلامو .بالطلاو نيملعملا

 نيملعملا ةرهمج اهنم رفنو ,اهبعص امنإو ءوحنلا ةدام رسيي مل هنأ تأر نأ دعبو ,هنم

 .اهلثمتو اهباعيتسا اوعيطتسي مل نيذلا «بالطلاو

 ةنس ةيبرعلا لودلا ةعماجل لوألا ىبرعلا رمتؤملا تارارق اضيأ بابلا اذه ىف لخدي
  ةيوناثلاو ةيئادتبالا سرادملا جهانم ىف ريسيتلا ىلإ دعاوقلا ةجاح تدكأ ىتلاا

 ءاج امع اريثك فلتشي ال جهنم وهو ؛لاجملا اذه ىف الصفم اجهنم رمتؤملا ضرعو
 .اهنم ةسيتقم ةماعلا هدعاوقف .فراعملا ةرازو تاحرتقمو ةيبرعلا ةغللا عمجم تارارقب

 ثيح ءاهتاوخاو ناك باب لوح ريسيتلا نم ديزم ءارو ًايعس  جهنملا اذهب ءاج ام ادع
 .عوفرم أدتبم هنأب اهمسا بارعإ يف لاقي نأ ىأر

 دكي مل ىذلا قشمدب ةيبرعلا ةفللا عمجم ىأر بابلا اذه ىف كلذك هيلإ ريشن اممو
 دقو .اهيف هيأر علطتسا نيح .ةرهاقلاب ةيبرعلا ةغللا عمجم تارارق نم ًائيش ىضتري

 ىلع وحنلا ةنوئم فعاضي اهضعب ؛تايصوتلا نم ةعومجم هيأر قشمد عمجم نمد
 ثحبب ةيانعلاو .وحنلا دعاوق ىف ىناعملا ملع لالفتساب هتيصوت لثم نم ١(. ") بالطلا
 يف هتايصوت مهآ نم لعلو .(هدودحو كلذ ىدم حضوي ملو) ىحنلا ةرئاد يف تاوصألا

 :تايصوت ثالث لاجملا اذه

 تاحلطصملا ىلع ءاقبإلاو ,دنسملاو هيلإ دنسملا مساب ةلمجلا ىنكر ةيمست نع لودعلا ١
 .ةميدقلا

 نكح



 ةيبرعلا ةخللا تابساسأ ىف

 ددحي مل نإو ؛ليلحت وأ ليلعت نود ةميلسلا ةءارقلا حيتيام ىلع وحنلا ىف راصتقالا

 .اهيلع راصتقالا ىغبني ىتلا ةيوحنلا باوبألا كلت عمجملا

 ىأر دقف ؛ ركذ امم ريثك ىف قشمد عمجم ىأر عم ىقارعلا ىملعلا عمجملا ىأر قفتيو
 نع لودعلا ىأر امك ؛ىلحملاو ىريدقتلا بارعإلاو ,بارعإلا تامالع ىلع ءاقبإلا

 ىلإ ةدوعلاو ةلمكتلا علطصم نع كلذك لودعلاو ,دنسملاو هيلإ دنسملا ىيحلطصم

 ىف تارييغت ثادحتسا لالخ نم ريسيتلا ىلإ ىعسي ىذلا  هاجتالا اذه ىف لخدي امك
 لخدي ام قايس ىف دوهغعملا اهطبض وأ تاملكلا لكش ىف رييفت نود . تاحلطصملا ضعب

 )١4(: اهيف ىري ىتلا ىديعصلا لاعتملا دبع ةلواحم هاجتالا اذه ىف

 ال ىذلا وشحلا ىف امهنيب قرفلا نال .ىريدقتلا بارعإلا ىف ىلحملا بارعإلا جامد]-١

 .اهلك مولعلا ىف هدوجو حصبي ال لب ,ملعلا اذه ىف  ىري اميف  هدوجو حصي

 ال وحنلا ىف وشح  هيأر ىف اذه نإف .برعمو ىنبم ىلإ مالكلا ميسقت ءاغلإ-"

 سيلو .برغم هلك مالكلاف .بارعإلا ىف لماعلا ةيرظن نم هوفلكت ام الإ هيلإ وعدي
 ًابارعإ فورحلا بارعإب لوقلا ىلإ ءارفلا بهذ دقف ؛ةغفللا ىلع ءادتعا اذه ىف

 ايلحف

 :تيبلا اذه هبارعإ ءاهمدق ىتلا ةيقيبطتلا ةلثمالا نمو

 ريسسي كيلع هايإ كنتو كو ىتفلا هموق يف داس ملحو لذبب

 .رهاظلا رسكلاب رورجم لذبو ءرهاظلا رسكلاب رورجم ةفاضإ فرح ءابلا (لذبب)
 .هيلع نامدقم (داس) ب ناقلعتم امهو

 رورجم لذب ىلع فوطعم ملحو .رهاظلا حتفلاب بوصنم فطع فرح واولا (ملحو)
 .رهاظلا حتفلاب بوصنم ضام لعف (داس) رهاظلا رسكلاب

 رسكلاب رورجم موقو . رهاظلا نوكسلاب موزجم ةفاضإ فرح :ىف ( هموق ىف)

 .رفاظلا رسكلاب رورجم هيلإ فاضم ةبيغلا ريمضو فاضم موقو . رهاظلا

 .هرخآ ىلع ةردقم ةمضب عوفرم لعاف (ىتفلا)

 كول



 نيصصختملا ريغل وحتلا
 مضلاب عوفرم أدتبم نوكو .رهاظلا حتفلاب بوصنم فطع فرح واولا (كنوكو)

 نم هرخآ ىلع ةردقم ةرسكب رورجم ناك أدتبم هيلإ فاضم باطخلا ريمضو ؛رهاظلا

 .أدتبم هنإ ثيح نم هرخآ ىلع ةردقم ةمضب عوفرمو ؛هيلإ فاضم هنإ ثيح

 .هرخآ ىلع ةردقم ةحتفب بوصنم يناثلا أدتبملا ربخ (هايإ)

 رورجم باطخلا ريمضو ؛رهاظلا نوكسلاب موزجم ةفاضإ فرح :ىلع (كيلع)

 .رهاظلا مضلاب عوفرم لوالا أدتبملا ربخ (ريسي)
 .بوصنملا ربخلاو عوفرملا أدتبملاب افربخو ناك مسأ ةيمست - "

 .عوفرملا ربخلاو بوصنلما أدتبملاب اهربخو نإ مسأ ةيمست 5

 .عوفرملا هب لوعفملاب لعفلا بئان ةيمست - ©
 ه4 #4

 ةلأاسم ىهو .دحاو حلطصم ىف نيحلطصم جامدإ وأ ,.حلطصمب حلطصم رييغت ةيضق تق

 تاحلطصم لثم نم ؛نيياحألا ضعب ىف هتبعص امنإو ؛انيأر امك بارعإلا رسيت مل

 هاجتالا اذهل بتكي مل مث نمو .كلذ ىلإ امو .دنسملاو هيلر دنسملاو .عوضوملاو لومحملا
 ةيضق . 3 ةيضفقل ذقلا تسبل - ذإ .ةيوحنلا تاررقملا ىف اسوملم ارثأ هل دجن ملو ,ركذي حاجن

 :ثلاثلا هامتنالا امأ

 ,تاءانثتسالا ليلقت فدهب ,بارعإلا دعاوق ىف تارييغت ثادحإ ىلإ فدهي هاجتا وهف

 نع فلتخت ةياغ ىهو .نيصصختملا ريغ ىلع ةغللاب قطنلا ريسيت ىلإ ىدؤي ىذلا رمالا

 .بارعإلا ريسيتو قطنلا ريسيت نيب قرفو .بارعإلا ريسيت تخوت ىتلا ةقباسلا تاياغلا
 وأ ارجو ابصنو اعفر  لاوحالا لك ىف فلالا ىنثملاو ةسمخلا ءامسالا مزلن نأ نيب قرف

 رضح) :لثم نم انلوق نيبو ,(قطن ريسيت اذه) ةحتفلاب ملاسلا ثنؤملا عمج بصنن نأ

 ١؟؟



 ةببرعلا ةغللا تابساسأ ىف

 ىلع ةردقم ةمضب عوفرم لعاف هنإ لوقن نأ نم الدب ءعفرلا هلحم لعاف ىتفلا (يتفلا

 .(بارعإ ريسيت اذه) رذعتلا اهروهظ عنم هرخآ

 ىف يلوخلا نيمأ ةمدقام ,قطنلا ريسيت تفدهتسا ىتلا تالواحملا نم نوللا اذه نمو

 اهرشنو.م ١147 ةنس ةيفارفجلا ةيعمجلا ىف اهاقلأ ,وحنلا ريسيت نع هل ةرضاحم
 نم ةحفص نيعبرأ ىف عقتو ١( 544 ةنس ةيلوي) بادالا ةيلك ةلجم نم عباسلا دلجملاب
 ١(. ؟) دلجملا اذه تاحفص

 فونص ىلإ هقفلا باحصا اجلا دق انرصع لاح نإ هلوقب هثحبل يلوخلا نيمأ مدق دقو
 ةنجل عينص اهعسوأو اهرخآ تالواحم اذه ىف مهل تناكف ,ةرياسملاو جردتلا نم

 هتردصأ ام هنم تجرخأ دقو .اهلمع رشابت ماوعأ اهيلع تضم ىتلا ةيصخشلا لاوحالا

 اروتسد ذختي نأ بجي اروئسد اهلمع ىف ةنجللا هذه تدمتعأ دقو ءانوناق ةموكحلا

 تءاج ةعيرشلا نأ ىلع اهلمع ىف تدمتعا دق ةنجللا هذه نأ ركذ مث .ىوحنلا ديدجتلل
 نورخاأتملا ذخا ام اريثك هنأو ءريسيتلا بلجت ةقشملا نأو ءرسي نيدلا نأو .دابعلا حلاصمل

 ساسالا اذه ىلعو ,سانلاب قفرأ هنال وأ ,نامزلا ريغتل ؛هودمتعاو حوجرملا لوقلاب
 :ىتآلا ماظنلا ىلع ةنجللا تراس

 سلا ايتكك اهكيإ ةذاإلا بك رج نير رابطك يهققلا تكلا نموارألا محك لاح ١

 ىلع دمتعت لب .بسحف ةحارص اهنم هيلع صوصنملا ىلع دمتعت الأو ءريسفتلاو
 دعاوقلاو :ةيبهذملا ةماعلا دعاوقلا ىلعو .هللع نمو هنم ذخؤيام ىلعو صوصنملا

 .ءاهقفلا روهمج اهرقأ ىتلا

 نيبهذم نم ةدحاولا ةلأسملا مكح عزتني لب .اهنيعب ةلأسم ىف دححاو بهدمب ديقتت الآ"

 ,بهاذملا نم بهذم ىف عجرالا وأ عصالا لوقلا هنأ ىلع صن امب ديقتت الاو ءرشكا وأ

 .ىضقيو ىتفي هبو ؛حوجرملاب ذخؤي لب

 ,ةمألا ةجاح قفاوي امل ةاعارم .ةماعلا ةحلصملل ةمءالم لاوقالا رثكأ ريختت نأ"

 .ىعامتجالا اهيقر رياسيو

 .هلام ةينيدلا ةيسدقلا هلو ؛ةقفلا ىف هب لمع دق اذه لثم ناك اذإف : ىلوخلا نيمأ لاق مث

 : ىتأي ام هبيذهت ىف عبتب نأو «وحنلا ىف هلثمب لمعي نأ بجي هنإف

 معأ نكت مل نإ هقفلاب ىولبلا لثم وحنلاب ىولبلا نآل ؛قفرلاو ريسيتلا ةلظظحالم ١

 ضب



 نيصصختلا ريغل وحنلا
 مهيف سيلو .ةيهقفلا ماكحملا نع ءانفتسالا مهنكمي سانلا نم اريثك نال ؛لمشأو
 .ةيمالكلا ةيوفللا تالكشملل ضرعيال صخش

 فوقو نود همهف ىف عسوتلاو .دجو امثيح ةيوحنلا بهاذملا نم دجويام لك عمج -"

 .حصالا وأ عصفالاب ديقتلا مدعو ؛اهنيعب ةلأسم ىف دحأو بهذمب ديقتلا مدع

 ىلإ بهذي مل هنال .حالصإلا ىف ةظفاحم ةوطخ هنأب كلذ نم هحرتقاام فصو مث

 مزلي لب :تاملكلا رخاوأ ىلع فقولاب هبارعإو وحنلا ءاغلإ نم نيثحابلا ضعب هيلإ بهذام

 لادتعا وهف ءاهترابع نم حالصالإ ىفتبيو .اهقوطنم دنع فقيو ءاهصنب وحنلا لوصأ
 رياسيام رايتخا ىف ةيرحلاب رعش ول هنأو . ضرتعم ضارتعا هيلع ىشخي الف دماج

 نم ركذ ام نأو ءركذي اًئيش انه اهنم حتفي مل وحنلا ىف فرصتلا نم اباوبأ حتفل ,ةايحلا

 .ديدجتلا قاشع ىضري ال ادومج نمزلا هدعي دق كلذ

 :ءايشا ةثالث ىف اهلعج ثيح ,وحنلا ةبوعص بابسأل ىلوخلا نيمأ ضرع مث

 ملعثن ائنأكف ,بارعإلا نم ظحلا ةرفاو ةبرعم ةغل ملعتنو ؛:ةبرعم ريغ ةفلب شيعن اننإ ١

 هدعاوق ددعتتو .ءانثتس الا هدوسب لب .ةدعاقي هطبض د لهسي ال ةغللا هذه بارعإ نإ-"

 «برعي فذحلاو ؛بصنتو رجت ةرسكلاو ءرجتو بصنت ةحتفلاف .براضتتو
 ءايلاو .كلذك اهلك تاكرحلاو حتفلاو :برعيو ىنبي نوكسلاو ,برعي تابثإلاو
 .بارعإلا بارطضا هانيمس ام وه ببسلا اذهو :خلإ ...رجتو بصنت

 ريبعتلا وأ ةدحاولا ةملكلا ىف ةدعاق ىلع رقتست ال اهبارعإ بأ رطضا عم ةغللا هذه نإ -'"

 اذهو ءاعيمج رجلاو بصنلاو عفرلا هيف زوجي وأ ءرجلاو بصنلا هيف زوجيف .دحاولا
 .دعاوقلا بارطضا هانيمسام وه

 :دبال اهلح نأو .اهنايكو ةغللا مسج ىف اهلك تابوعصلا هذه نأ ركذ مث

 .اهبعشت ةجيتن وه ىذلا بارعإلا بارطضا سمي نأ"

 اهتعس ةجيتن وهو .دحاولا ريبعتلاو ةمكلا ىف ءارآلا ددعتو دعاوقلا بارطضا سمي نأ-"

 .اهقرفتو

 نفي



 ةيبرعلا ةغللا ثايساسأ ىف

 جلاعت نأ الإ انمامأ قبي ملف ءىبارعإلا اهعباط سمن نأ انيلع بعصلا نم ناكاذإو

 :امهو نييقابلا نيرمأللا

 .اهسردب نيصصختملا ريغ نم هتايح ىف هفللا هذه لمعتسي نم ىلع تايوهصلا

 مهءارآو ةاحنلا عدن نأ وه :لحلا اذهل ماعلا لصالا نأ ىل وخلا نيمأ ركذ مث

 نا انه نكميو .ددعتلا كلذ للقتو .تابوعصلا هذه عفدت اهجوأ نييوغللا لوقنم نم

 .امهب ذخالا زاوج ءامدقلا نيوغللا ضعب ىأر نيرمأب دشرتسن

 مأ ارتاوتم ناكا ءاوس .ةيبرعلا ىف هب جاجتحالا زاج .هب ئرق نآرقلا نأ دروام لك ١
 .اذاش مأ اداحآ

 ناكام لك :نايح ىبأل ليهستلا حرش ىف ءاج دقو :ةجح اهلك اهف الثخا ىلع تاغللا

 نوكت نأ نكمي الو .عجس وأ رعش ىف هيلإ ةجاملا دنع كلذ اوزامجأ مهنأ ركذ مث
 ايازخو ءراغصلا نع بارطضالا كلذ ايالب فيفخت نم اريخ عجسلا اذه ىودج

 :بارعإالا بارطضا
 ىف كلذ نم دج وف ساسالا اذه ىلع بارعإلا بارطضا ىف يلوخلا نيمأ رظن مث

 .ءامسألا

 نم اهلعجي نم ةاحنلا نمو :ةدودمملا تاكرحلا وأ فورحلاب برعت ةسمخلا ءامسألا_١

 انتغل ىف انرظن اذإف .ةريصقلا تاكرحلاب اهبرعي نم مهنمو .فلألل مز الملا روصقملا

 اننأ اندجوو ءامئاد واولاب :«خأ .بأ» نيمسالا نيذه قطنن اننأ اندجو اهلمعتسن ىنتلا

 هنال ؛:ةيبرعلا ىلع بيرغب سيل عينصلا اذهو .ًامئاد فلالاب :مح٠ مسالا اذه قطنن

 ىف يعدل )اذه ىلع سقت نآاانل لهف ءبهل وتاب تيتدتاءا تقلا ضحي ىف ءانج
 فلالا اهمزلت نأ انيفكي دقو ؟ اهلثم واولا اهمزلنو بأ ىف زاج ام ةسمخلا ءامسالا

 ضع



 نصصخبللا ريغل وحنلا

 ,روصقملاك فلالا همزلي نم نييوحنلا نمو .ءايلاب رجيو بصنيو فلالاب عفري ىنثملا ١
 .ةسمخلا ءامسألاك فلالا ةمزلن نأ ىلوالاو .ءايلا همزلت ةلمفتسملا انتغلو

 ءايلا همزلي نم ةاحنلا نمو ؛ءايلاب رجيو بصنيو ىاولاب عفري ملاسلا ركذملا عمج -؟
 ىلع اهلمعتسن ىتلا ةفللا ترج دقو ؛نيح لثم نونلا ىلع ةرهاظ تاكرحب هبرعيو

 همزلن وأ :نيحك نونلا ىلع تاكرحلاب برعي نأ هيف ىلوألا نوكي اذهلو ,ءايلا همازلإ
 .تاغللا ىف قيفلتلا باب نم اذهو ءامئاد نونلا حتف عم ءايلا

 .ًاقلطم ةحتفلاب هبصن نويفوكلا زاجأ دقو .ةرسكلاب بصني ملاسلا ثنؤملا عمج - +

 .ةرسكلاب ةبصن نم نوهأ اذهو

 اوزاجأو .فرصني الام فرص عنم ىف اوبرطضا دقو ,؛ةحتفلاب رجي فرصني الام 4

 نيوهت نأ قبس دقو ؛ظفللا قاستاو بسانتلل ةياعر رايتخالا ىف عونمملا فرص

 نم ةاعارملاب ردجأ ةيبرعلا مولع ىف نيصصخللا ريغ انرابكو ؛انراغص ىلع رمالا

 .ىظفللا بسانتلا كلذ

 .ًاضيا بصنلا ىف هءاي نكسي نم ةاحنلا نمو ؛هئاي ىلع بصنلا رهظي صوقنملا مسالا 1

 .هيف بارطضا ال عيرم بارعإلا اذهو

 :لاعفألا ىف كلذ نم دجو مث

 اهفذح ءاج دقو ,مزجلاو بصنلا دنع فذحتو عفرلا دنع اهنون تبثت ةسمخلا لاعفالا (1)

 برعت نأ ىلوالا نوكيف (ارهاظي نارحاس اولاق) تاءارقلا ضعب ىف عفرلا دنع ًاضيأ
 .اضيأ عفرلا ىف نوئلا فذحب لاعفألا هذه

 هذه ءاقبإ تاغللا ضعب نع لقن دقو ءمزجلا ىف هرخآ فذحي رخآلا لتعملا عراضملا (ب)

 ىف هنم ءىش فذح نود لتعملا لعفلا ءاقبإ ىف ىفكي اذهو ؛مزاجلا عم فورحلا
 .بصنلاو عفرلاك مزجلا

 : دعاوقملا بارطضا

 «مل» نأ اذه ةلثمأ نمو .اهيف ءانثتسالا ةرثك اذه ىلإ فيضت اهدعاوق ةرثك ىلع ةحيصفلا
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 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 باب كلذ نمو .(حرشن ملأ) ةءارق ىف امك بصنت دقو ,اهدعب لعفلا عفريف ءالوأ

 نوكت انايحأو .ءامسأ نوكت ًانايحأ ىهو .هتاودأ ةرشكل دعاوقلا ريثك وهف .ءانثتسالا

 .اهتاليصفت نم اذه ريغ ىلإ ءافورح نوكت ًانايحأو .ًالاعفآ

 :نارمأ ىلوخلا نيمأ ىأر ىف  بارطضالا اذه جالعو

 ىوغل هجو نيب ةيوستلا ىلإ اذه ىدأ اذإف ,:نكمأ ام دعاوقلا دارطاب ظافتحالا ةلواحم ١

 .كلذ ىف ءىش كانه نكي مل ,ةوق لقالا ىلع ىرجلا ىلإ وأ .ىوقأ هجوو

 .ةرضاحلا ةيوغللا انئايح ىف الامعتسا رثكا وأ امهف برقأو ابارعإ رسيأ وهام رايتخا-"
 زوجي هنأ اندجو ,ساسالا اذه ىلع الثم اشاحو ادعو الخب ءانثتسالا انجلاع اذإف

 ضن دعو ان تقيم اذ[ امج قرصتت عزان نجلا هيفا رهبو اهب نككسلا بنك
 ءانثتسالا نأ ىلإ انبهذ ولف ؛اهلك لاوحالا ىف كرتشم بصنلا نأ ىرن اذه نمو .اهدعبام

 ملو ؛ةدرطم ةدعاقلا انلعج .ىنتتسملا بصن وهو امئاد دحاو مكح هلاشاحو ادعو الخب

 .ةحوجرم ةحجرملا لاوحالا ضعب انلعج اننأ نم رثكأ بكترن

 :عيبارلا هاجتنالام امأ

 .ملقلاو قطنلا بيوصت ىلع اهب ماملإلا نيعي ىتلا ةيوحنلا باوبآلا رصح ىلإ ىعسي
 فدهب «ةيبرعلا صوصنلا ىف باوبألا هذه نم عئاشلا ءاصحإ ةلواحم كلذ ىف هتليسوو

 .(يساسألا وحنلا) نيصصختملا ريغو ةئشانلل وحنلا جهنم حمالم مسر
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 نيئسح رهاط دمحأ روتكدلل ثحب باسلا اذه ىف تافتلالاب ةريدجلا تالواحملا نمو

 :ةيساسأ رواحم ةثالث لوح روديو )١ ١(, ةرسيم ةيوحن ةءارق وحن» هناونع

 .ةيبرعلا بيلاسألا ىف اهعويشل  تايوتسملا لك ىف  تارورجملا ميلعتب ءدبلا بجي ١

 .ةباتكلل وحنلاو .ةءارقلل وحنلا :نيمسق وحنذلا مسقت -"

 دعبتسا صوصن ةعبسل قيقد ءاصحإ نم هرصانع دمتسي ؛ةءارقلا وحنل جهنم ميدقت

 ةلصتملا رئامضلاو ,ءفطعلا فورح و رجلا فورح :لثم .هتءارق لكشتالام اهنم

 اهنم دعيتسا امك .تاينبملا رئاسو ةلوصوملا ءامسالاو ,ةراشإلا ءامسأو .ةلصفنملاو
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 نيصصختملا ريغل وحنلا

 امو .ةسمخلا لاعفالاو .ةسمخلا ءامسألاو ؛ةحتفو انيونت اهرخآ نوكي ىتلا تاملكلا

 نأ ظحال) ةحتفلا وأ ةرسكلا وأ ةمضلا نيب ارئاح همامأ ئراقلا فقي ال امم كلذ ىلإ

 : عويش نع ةعبسلا صوصنلا ءاصحإ رفسأ دقو .(بسحف ةءارقلا وحنل انه لاجملا

 بناج ىلإ «عوفرملا عراضملاو .هب لوعفملاو .ناك مساو .ربخلاو .ادتبملاو ؛لعافلا
 .لاحلا ةعيبطب تارورجملا

 ةمدخ هفده نوكي هوحنلا دعاوق» ىف باتك فيلأت ىلإ ةوعدلا ىلإ ثحبلا ىهتناو

 نوكيو ؛ةتحب ةيوغلو ةيفرص نوكت ةمدقملا ,نيلصفو ةمدقم نم ةجهنم نوكتيو :ةءارقلا

 كلذو ؛ةغللا ىف ىه امك اهلمكاب تاملك قطن ىلع ئدتبملا بلاطلا نيرمت اهنم ضرغلا
 ىهو .لوصوملا مسالاو ةراشإلا ءامسأو رئامضلاك : تاينبملا ,فورظلا ءفورحلا :لثم

 ةحجارلا ةبسنلل لماش ضرع لوألا لصفلا ىفو .ماودلا ىلع هلكش ريغتي الامم اعيمج

 ةفاضإلاب وأ رج فرحب ءاوس ةرورجملا تاملكلا ىلع لمتشت ىتلا كلت ىهو ؛مالكلا ىف

 ىلع لمتشنت ىتلا كلت ىهو ؛ةحوجرملا ةبسنلل صصخيف يناثلا لصفلا امأ .ةيعبتلاب وأ
 ىف انارود رثكالا ةيوحنلا باوبالا ميدقت بجي انهو ؛ئراقلا ىلع ةلكشملا تاملكلا
 :ض وتلا

 قيبطتلاو ةيرظنلا نيبرسيملا وحنلا جهانم

 وأ ناريسيت ريسيتلا نأ ىلإ رظنلا تفلن نأ ىغبني ةيضقلا هذه نع ثيدحلا ةيادب ىف
 :ناعونت

 .(اهاوتسم ىفامو ةيعماجلا ةلحرملا ىف) نيصصختملل وحنلا ريسيت ١-

 .ةيبرعلا

 ناسللا ةمالسل ىرو رض وه امب ديقم ىناثلاو .وحنلا باوبأ عيمج هلاجم لوألا

 .ةيبرعلا

 نإو ؛ًاضيأ عونلا اذه نم شبق دمحال «بارعإلاو فرصلاو وحنلا ىف لماكلا» باتكو

 الرا



 ةيبرعلا ةغللا ثايساسأ ىف

 لكشب :تاودالاو دعاوقلا عيمج ىصقتسا» :ًالئاق فلؤملا هفرعي ذإ اراصتخا رثكا ناك

 لك هب جوت بارعإب هلك كلذ متخو ,.حوضولاو ةطاحإلاو قمعلاو ةطاسبلا نيب عمجي

 )١(. «باتكلا ثاحبأ نم ثحب

 ىف ةيقيبطتلا صوصنلا» باتك  ًاضيأ لاثملا ليبس ىلعو  كلذك نوللا اذه نمو
 ,اهلك ةيوحنلا باوبالل عيرس ضرع وهف )١5( لماش ىيحي روتكدلل «ةيبرعلا ةغللا دعاوق
 جذامنلا ضرع يف ءاخسلاو ,ةيلمعلا تاقيبطتلاو ؛ةعونتملا تانيرمتلا نم راثكإلا» عم
 .«ةبرعملا

 نمف ,هتاهاجتاو هنول نيبتنل ؛هتجلاعم قرطو .هباوبأ ضعب ضرعتسن نأ ىفكيو

 نم لحم اهل سيل ىثلا لمجلا / عزانتلا / الا بارعإ / لاغتشالا / اميسال بارعإ :هباوبأ
 :ىليام أرقن ريغصتلا باب ىفو .ةلوصوملا ءامسالا / مذلاو حدملا لاعفأ / بارعإلا

 .نيجينف لوقتف ءايلا دعب عقاولا هفرح رسكيف ناجنف لثم سنجلا مسا امأ»

 لوقنف ءهلصأ ىلإ فرحلا اذه دريف ,هريغ نع ابلقنم ةلع فرح مسالا يناث ناك اذإو
 اواو وأ افلا مسالا ثلاث ناك اذإو .نازيمو بان ريغصت ىف (نيزيوم) و (بيون) :الثم

 .:لوكأو اصع ريغصت (ليكأآ) و (ىصع) :لثم ,ريغصتلا ءاي ىف مغدت ءاي نابلقيف

 هتبسن حصت امم ؛عئاشلا ريغل عيرفتلاو .ضرعلا اذهو :باوبألا هذه لثم نأ نظن الو

 باوبأ ىه لب .نيصصختلملا ريغو ةئشانلا اهجاتحي ىثلا ةيساسالا دعاوقلا ىلإ

 هنيعتل ؛ةرصتخم هل تعمج ذإ؛ فرصلاو وحنلا ىف صصخنملا ديفت حورشو تاعيرفتو
 .تالوطملا ىف اهتعباتم ىلع

 !قيبطتلاو ةيرظنلا نيب

 هل وحنلا ميلعت نأ ىلع اثيدحو اميدق وحنلا ميلعتب نومتهملاو نوفلؤملا عمجي
 نم سرادلا همصع ىلإ فدهي ىوتسم : هميلعت نم فدهلل اعبت :نافلتخم نايوتسم

 اياضقلاو .عورفلاب املع كلذ ىلإ فيضي ىوتسمو .ةباتكو ةءارقو اثدحت اطخلا
 :فالعاو :هفيراثو ةقفنسلف ةسازدو:اكيدحو اميدنق ةاهشلا تلغذت فلا لئاسملاو

 .ناديملا اذه ىف مهتم لك دوهجو

 انضر



 نصصختملا ريغل وحنلا

 راشأ ام اذهو .لوالا ىوتسملاب صصختلا ليقام لحارم ىف ملعتملا أدبي نأ ىعبطو

 ىدؤي ام رادقمب الإ وحنلاب صصختلا ريغ لغشي الأ ىغبني هئأب لاق نيح ظحاجلا هيلإ
 ١(. ؟)اطخلا نم ةمالسلا ىلإ

 «ةيبرعلا بيرقتل ةيبثكلا ةفحتلا» ةباتك ةمدقم ىف ىواطهطلا ةعافر هنع ريعام وهو

 هنأ مولعمو .(' ')«ةءارقو ةباتك ىبرعلا مالكلا حيحصت نفد هنأب وحنلا فرع نيح

 .سرادملا بالطل ىميلعتلا وأ ىسردملا وحنلا فرعي

 :امئاد حضاو ,نيصصختملا ريغل وأ :ةئشانلل وحنلا ميلعت نم فدهلاو

 وأ ليلعت نود ةميلسلا ةءارقلا حيتي ام ىلع وحنلا ىف راصتقالاب ةيصوت 65

 .(؟١)ليلحت

 :يفيظو وحن : ناعون وحنلا «ىفيظولا وحنلا» ةمدقم ىف ميهاربإ ملعلا دبع لوقيو

 ةفيظولا ىدؤت ىتلا دعاوشلا ةعومجم يفيظولا وحنلاب دصقنو .ىصصخت و حنو

 .ةباتكلا ىف أطخلا نم ملقلا ملسيو ,قطنلا ىف أطخلا نم ناسللا ملسيل ,وحنلل ةيساساألا

 ىتلا ةقيقدلا ثوحبلاو .ةبعشتملا لئاسلا ىلإ كلذ زواجتيام وهف .ىصصختلا وحنلا امأ

 .(؟5) ءبتكلا اهب تلفح

 ةلسرتلا شاوختتلا عيلطقل اقع نووشتز ىرموتقلا زوؤغلل ملط نوككدلا كلاؤيو
 مالك سانلا ملكتي نا وه هيلإ ىمرن ىذلا ضرفلا» :هتمدقم ىف نولوقي ةيئادتبالا
 .(؟؟) ,ةحيحص ةءارق اوءرقيو ؛احيحص

 ىف مازتلالا يغبني هنأ ىأر نيح فيض ىقوش روتكدلا هانعام نيع وه هلك اذهو

 .('!) ,اقطن بوصي الام لامهإ» ةدعاقب نيصصختلملا ريغو ةئشانلل وحنلا فينصت

 جهنم نإف .وحنلا ريسيت ةيضقب نيمئهملا مامأ دحلا اذه ىلإ احضاو فدهلا ناك اذإو

 ىوتسملا ىلع ةحضاو تناك نإو ةلأسملا نأ ىنعيام وهو .ةدوشنملا ةيافلا وحن ريستال

 ىتلا ةقباسلا ةيوحنلا تاصخلملل ماهلتسا درجم قيبطتلا ىوتسم ىلع اهنإف :ىرظنلا
 .دعاوقلا نم ردق ربكأ اهتاحفص نيب عمجت نأ تدارا

 نصح



 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 داكت ال ةريثك قيبطتلاو ةيرلخنلا نيب فلخلا ةقفاسم اهيف تعسنا ىتلا بتكلاو

 ,اهنم نيريخالا نيبابلا : باوبأ ةرشع ىف وهو : ميهاربإ ميلعلا دبعل ىفيظولا وحنلا ١
 :اهنم ةيقابلا ةيئامثلا باوبآلاو .تاسردتو ةرح ةلئسأ

 ريغتي ال ىتلا تاملكلا نأ باتكلا ةمدقم ىف ركذ هنأ عم :(" *] تاينبملل باوبأ ثالث

 اهل نآل .ةلكشم ةيآ اهب قطنلا ىف سيلو ؛نيش اهرمأ تاينبملاب ىمست ىتلاو اهطبض
 جهنم ىف اقلطم ىعاد ال نأ ءىنفلا هجوملا» ةباتك ىف ركذ هنأ مغربو .ةدحاو ةروص
 .(" )١ ىضاملا لعفلا ءانب لاوحأ ةساردلةيوناثلا سرادملا

 ةيوحنلا دعاوقلا اهيف زيجت ىتلا تاملكلا هيف لوانت ,ةيبارعإلا هجوألا ددعتل بابو

 اهيف فلتخت ىتلا بيكارتلا ضعب هيف لوانت امك ةعونصم ةلثمأ ىف  بارعإ نم رثكأ

 ىف لخدي امم رومألا هذه لثم نأ نظن الو .ليوأتلاو ةءارقلا فالتخاب ةيبارعإلا هجوالا

 بابلا ىف اذه لثم لقو .ىصصختلا وحئلا باب ىف لخدأ ىه لب :ىفيظولا ىحنلا باب

 .بارعإلا نم لحم اهل ىتلا لمجلل هدرفأ ىذلا

 وحنلا ةءابع ثحت لخدي امم ءىفيظولا وحنلا باتك نم ىقيتي ام نإف :ةماع ةروصبو

 لعفلل هدرفأ  ىناثلاو .ةبرعملا ءامسألل هدرفأ  لوالا :ناباب - قيقدلا موهفملاب - ىفيظولا
 .مزجلاو بصنلاو عفرلا تالاح ىف ع راضملا

 لامهإ» ةدعاقب مازتلالا ةرورض هيف دكأ دقو :فيض ىقوش روتكدلل وحنلا ديدجت -"

 بارعإ لثم : لمجلا بارعإل تاحفص درفي هدجن اذه عمو» اقطصن بوصي ال ام بارعإ

 نأ» ةلمج بارعإ ةفرعم نأ حضاوو .«هونجسي نا مهل ادب» ةلمج ىف اهدعب امو نأ

 .رهسي ًاديز تفرع :انلوق ىف هرهسي» ةلمج بارعإ اهلثمو اقطن بوصي ال ؛هونجسي

 .مستبي ديز ءاج :انلوق ىف «مستبي»و .قوفتي اديز تنقيت :انلوق ىف «قوفتي»و

 هتمدقم ىف فلؤملا ريشي : ىبلش دمحأ روثكدلل اهيلع قيبطتلاو ةيبرعلا ةغللا دعاوق -"'
 بتك نإ ناسنإلا هجاوت ىتلا دعاوقلاب ءافتكالا» ىه جهنملل ةماعلا طوطخلا نأ ىلإ

 اذه عمو ..ةغلل ماعلا لامعتسالا ىف دجوتال ليصافت ركذب دارطتسالا نود ؛ملكت وأ
 دعتبي الوانت دجن امك .ماع هجوب فرصلاو وحنلا باوبأ عيمجل الماش اضرع دجن

 ع بئيز : لاثملا ليبس ىلع ريغصتلا باب يف دجن ذإ ؛روكذملا ىرظنلا راطإلا نع
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 نيصصخبنلا ريغل وحنلا

 .ليدجج - لودج / عييوط < عباط / متيوخ - متاخ / بتيوك - بتاك / بنييز

 :دودخوب نيدلا ءاهب ىلع روتكدلل ىبرعلا وحنلا ىف بيردتو قيبطت ؛ىوحنلا لخدملا ؛
 وهو ...ةيساسالا وحنلا دعاوقل اطسبم الخدم اذه انباتك اندرا» هتمدقم ىف لوقيو

 نع اباوبأ باتكلاب دجن كلذ عمو .«ىئراق لكل وحنلا لاجم ىف ىفيقشت باتك

 وأ نايسنلا وأ طلغلا لدبو ء:نايبلا فطعو .لمجلا بارعإو .عزانتلاو .لافتشالا

 كوخأ ينراز ,سيق متاح ءاج ؛دلاخ ديرفاي :لثم ةعونصم اهلك هتلثمأو .بارضإلا
 ءامسأو .ىضاملا لعفلا ءانب نع اباوبأ دجن امك .ءاثالثلا دحالا حابص ناحتمالا ؛كوبآ
 .كّطق .كدق .لهيح :لثم رمألا لاعفأ ءامسأو نآطبو ناكشو : لثم ةيضاملا لاعفالا

 وتلا نم نسيل -هلظمو.- هلك اذهو ان: جنك عه: لكش تاوصألا ءاسشاو دنت

 .ليلق وأ ريثك ىف ىفيظولا

 باتك» ةرابع هناونع تحت فلؤملا عضو دقو :اضر ىلعل بارعإلاو دعاوقلا ىف راتخملا 5

 حفصتن نإ ام نكلو ؛ىفيظولا وحنلا ىف باتك هنآ اذه ىنعمو «ةفاك نيفقثملل عضو

 مسالا دعب رورجملاو راجلا بارعإو ءلاغتشالل اباوبأ درفي فلؤملا ىرن ىتح باتكلا
 نم لحم سيل ىتلا لمجلاو ءبارعإلا نم لحسم امهل ىتلا لمجلاو ءلوصوملاو
 .املق وأ ًاقطن اهب ملعلا بوصيال ىتلا لئاسللا نم اهلكو .بارعإلا

«* # 

 ,ءاوتلا الو هيف ضومغ ال احوضو حضاو  أذإ ريسيثلا ةلأاسم ىف ىرظنلا بناجلا
 لثمتي ىذلا ءاوتلالا اذه ببس نأ ودبيو .لخادتو ءاوتلا قيبطتلا دنع هلباقي حوضو وهو
 فدهلا بايغ هعجرم امنإ .ىوحنلا فيلأتلا ىف قيبطتلاو ةيرظنلا نيب ةوهلا عاستا ىف

 :ةددمتم تايوكسسلا ناو :عوتحم وكس لكل نا ىف كش نمانمف .فيلاتلا نم قيقذلا
 ىوتسملاو ؛ةيوناثلاو ةيدادعالا ةلحرملا ىوتسمو .ةيئادتبالا ةلحرملا ىوتسم ةمثف
 تاريسيت كانه امنإو .دحاو ريسيت كانه سيلف مث نمو .نيصصختملا ريفل ىعماجلا

 باوبأآلا ىف تايوتحملا توافتت نأ ىعبطو . اهنم اهبساني ام ةلحرم لكل .ةيوحن
 .("")تافيرعتلاو تاحلطصملا ىفو ؛ةلأسم وأ باب لك لوانت ىفو .لئاسملاو

 مع



 ةيبرعلا ةفللا تايساسأ ىف

 ىعماجلا ىوتسملا ىف نيصصختملاريقلت وحنلا

 انإف ءىعماجلا ىوتسملا ىف نيصصختملا ريفل بارعإلا وأ وحنلا نع ثدحتن نيح

 :ناعون نوزخملا ىوتسملا اذه ,.(54) ةعماجلا لبق ةيميلعتلا لحارملا ىف هليصحت قبس

 قيقحت ىلع اهيلع ديجلا بيردتلاو اهب ماملإلا دعاسي ىتلا دعاوقلا نم ةعومجم :لوألا

 .ةباتكو ًاقطن ةيوغللا ةمالسلا نم لوقعم ردق

 ةمالسلا لاجم ىف كلذو ءائيش اهب ملعلا ديفي ال ىتلا دعاوقلا ةعومجم :رخآلاو

 .قيقدلا ىفيظولا اهموهفمب ةيوغللا

 ديدبت نم الدب :نوزخملا ردقلا نم لوألا عونلا رامثكتسا نسحي ىذلا وه ميوقلا جهنملا

 هب ماملإلا ققحي ىذلا نوزخملا ردقلا اذه وهام نكلو .دعاوقلا نم ىدجي ال اميف دهجلا

 هيلع ئكتن نا نكمي ىذلاو .ةيوحنلا ةمالسلا نم (مئالم ًاردق هيلع ديجلا بيردتلاو

 ؟ بوتكم وأ قوطنم قايس ىف ةيبارعإلا لئادبلا نم ةعومجم مامأ هيتفتسنو

 ةراتخملا صوصنلا نم ةعومجم ىلع هيرجن ءاصحإب نهر كلذ قيقحت نأ ىنيقي ىف

 ,ةيبارعإ دعاوق نم اهبام لمجم فرعتنل  ةعونتم ضارغأ ىف هيوفللا انتايح عقاو نم

 .احيحص ايبارعإ أطبض ىبرع صن ىأ طبض نم سرادلا نيكمت ىلإ ًالوصو ؛اهتعجارم

 ىلمعلا وحنلا وأ  ةيلمعلا دعاوقلا ديدحت هفده ليلق دعب همدقنس ىذلا ءاصحإإلا اذه

 ؛ربكأ عمتجم ىلع جئاتنلا ميمعت مث .ةراتخملا صوصنلا وأ بيكارتلا ىف  ىفيظولا وأ

 فدهلا عمتجم نم ةعطق (ءاصحإلا اهيلع ىرجتس ىتلا صوصتنلا) ةنيعلا عمتجم نأ كلذ

 .(ماع هجوب ةيبرعلا بيكارتلا)

 تسيل .ةغللا ىف فدهلا عمتجمو ةنيعلا عمتجم نيب ةقالعلا نأ اضيأ ىنيقي ىفو

 ةنيع نم اهصلختسن ىتلا جئاتنلل نكمي ثيح .ام ىناسنإ عمتجم ىف امهتاليثم ةقالعك

 .اهرابتخاو تانيعلا رايتخا بولسال اعبت .فدهلا عمتجم نع دعتبت وأ برتقت نأ ةيناسنإ

 نم ةنيعلا وأ .رحبلا ءام نم ةنيعلا ةقالع ديعب دح ىلإ ةبشت ةغللا لاجم ىف ةقالعلا
 ةعومجم رايتخا نإف مث نمو 'ءامدلا وأ ءاملا صاوخ لمجم ٌةرطق لك ىف ..ىح نئاك ءامد

 ضروف



 نيصمختللا ريغل وحنلا

 رايتخا نم هصلختسنام لئاميام جئاتنلا نم ىطعت نأ نكمي ام ارايتخا صوصنلا نم

 صوصنلا نم صن لك ىف دعاوقلا ةعومجم نأ كلذل اقادصم  ىرن فوسو .فلنخم
 .ةميمح لخادت ةقالع امئاد اهنيب نأو ءاهتادحو نم ريثك ىف ىقتلت ةراتخملا

 ١7 وحن ىف اهلوطأو .ةملك /6 وحن ىف اهرصقأ .ةينامث اهانرتخا ىتلا صوصنلا

 :ىلاتلا وحنلا ىلع اهنيماضم عونتتو . ةملك

 .ةيبرعلا ةغللا ىف بالطلا فهض لوح ناصن ©

 .راكفألا ةرجه باتك نم ةراضحلا ىف صن #*

 .نيمأ مساقل ةديدجلا ةأرملا باتك نم صن #

 يعماجلا ميلعتلا يف صن #

 .ةيموي ةديرج نم ةسايسلا ىف ناصن ©

 .ىعارزلا عاطقلا ريوطت ىف صن #

 حيحصلا رايتخالا اهُتفرعم رسيُت ىتلا :ةيبارعإلا دعاوقلا رصح وه انفده ناكاذإو

 ةعومجم باسملا نم انجرخأ دق كلذل اعبت اننإف ,ام ةملكل ريخالا فرحلا ةكرحل

 :كلذ نمو  لاوحالا لك ىف اهتابثل  ةلكشم اهرخاوأ ةكرح ٌلْكْشُت ال ىتلا تاملكلا

 .تاينبملا ١

 :لمشيو  ريبعتلا زاج نإ تاينبملا مكح ىفام -؟
 .عفرلا ةلاح ىف رخآلا لتعملا عراضملا لغفلا ١(

 .فاضملاو لأب فرعملا صوقنملا (ج

 فقولا ىرجم اهيف لصولا ىرجي ثيح - ةيبنجأ ىأ ةيبرع  ةرصاعملا مالعألا ( د
 .ةرهاقلاب ةيبرعلا ةغللا عمجم رارق ىلإو :ىوغللا مقاولا ىلإ ادانتسا

 . ملكتملا ءاي ىلإ فاضملا (ه)

 .ابيرقت  ادبأ  افنآ لثم ,امئاد ةدحاو ةروص اهل ءامسأ( و )

 اضن



 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 ةكرح ىف رثؤي رج فرح اهقبسي مل ىتلا رخآلا ةحيحص فورظلاو ؛ىدل(ز)
 .اهرخاوأ

 :رومألا نم ةعومجم ءاصحإلا دنع انيعارامك

 ةكرحلا روهظل .ةملك مسالا عم هانددع «هباتك» لثم ىف مسالاب لصتملا ريمضلا ١

 وأ ةحتف وأ ةمض نوكت نأ نكمي «هباتك» ىف ءابلا ةكرحف مسالا رخآ ىلع ةيبارعإلا

 رك

 ةرثكل كلذو ؛صنلا تاملك دع دنع بسحيالو ,هل ةيلاثلا ةملكلاب قحلي واولا فرح - "

 .لاحلا ةعيبطب نابسحلا ىف دخؤيف ايبارعإ واولا رثأ امأ ؛هنارود

 هب لوعفملاو «نودتري» ع راضملا لعفلا ركذن نأ ىفكي امنإو .ةلمجلا اهربخو

 ناك نإ هربخب ىنعُنالو أدتبملاب ىنعت قلطنملا اذه نمو .ةيبرعلا تعنلاو «سبالملا»

 كلذ ديفي ال ذإ بارعإلا نم لمجلا عقومل ضرعغنال اننأ اذه ىنعمو .ةلمج هبش وأ ةلمج

 :ةباتك وأ قلي فيودكت ف

 (15) لوألا صنلا

 .اميلس اقطن ةيبرعلاب قطنلا نسحتال اهيف ةئشانلا نأ نم ىكشت مويلا دالبلا عيمج

 ةييرعلا ءادأ عيطتست ال اهلعج فارحنالاو جاجوعالا نم ءىشب اهتنسلا تبيصأ امنأكو

 .احدحص ءاذأ

 , ةيبرعلا انتدلب ىف ةئشانلا ةنسلا باصأ كلذ نم ائيش نأ اننظ اذإ اريبك اطخ ئطخنو

 وحنلا ىلإ روصقلا وأ زجعلا اذه عجرم امنإ , ةيبرعلاب ديدسلا قطنلا نع زجعت اهلعج

 ىتلا ةيضارتفالا ةغيصو هتاعيرفتو هباوبأ ةرثكب اهقهري ىذلاو . اهيلإ مدقي ىذلا

 ةيبرعلا فيراصت نم ارييك ارطش لفغي كلذ عم وهو ؛ ىوغفللا لامعتسالا ىف ىرجتال
 .ةقيقدلا اهتالامعتساو ةغللا عاضوأ نم اريثك نيبتت ال ةئشانلا لعجي امم .اهتاودأو

 نضر



 نيصصختملا ريغل وحنلا

 ايوحن صنلا ليلعتن

 امم ةملك 5: / . اهمكح ىفامو تاينبملا نم ةملك 4 5 اهنم , ”١ ٠ صنلا تاملك ددع

 : ىلاتلاك اهئايبو . ةيبارعإلا ةكرحلا هيلع رهظت

 (" ”) ىناثلا صنلا

 ةعبس دعيو « قراط لبج قيضم برعلا ربع ؛ةيداليم رشع دحأو ةئم عبس ماع ىف

 سناربلا روبع ىف اوعرشو « ابيرقت اهلك اينابسأ ةريزج هبش اوزف ماوعا

 رثكأ تناك مهت راضح نأ ققحملا نمو ؛ تقولا كلذ ىف ةراضح رثكأ برعلا ناكو

 ةرخافلا تارامهلاو ةليمجلا سبالملاو رعشلاو ىقيسوملا نويحي برعلا ناكو , اكسامت

 .ةفسلفلا مخفلا ثاثالا قئادحلاو

 نيذلا كثلوأ ىتح و ,مالسإلا نايسألا نم ريثك قنتع ١ .ةليلق باقحأ نوضغ ىفو

 نوبجعيو «نيياحألا ضعب ىف ةيبرعلا بايثلا نودتري اوناك . ةيحيسملاب اوكسمتسا

 ىبرعلا طخلا !اوبتكي نأ اولواح امك .ةايحلا ىف ة برعلا ةقيرطو «ىبرعلا لامجلاب

 .ليمجلا

 انف



 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 اسوحن صنلا ليلعتن

 امم 51 وءاهمكح ىف امو تاينبملا نم ةملك 7١ اهنم .ةملك 25 صنلا تاملك ددع

 : ىتآلاك اهنايب ؛ةيبارعإلا ةكرحلا هيلع رهظت

 وحثلا باوبألا ةيوحثلا باوبألا

 0 6-2 اب ةدراولا ا صئلاب ةدراولا

 وأ فرحب رورجملا :ىه نيقباسلا نيصنلا نيب ةكرثشملا ةيبارعإلا دعاوقلا نأ ظحال #

 مسا ؛فرظلا ,قلطملا لوعفملا ؛هب لوعفملا ,لعافلا ,فطعلا .لدبلا ,تعنلا .ةفاضإلاب

 .نإ

 ,زييمتلا .اهربخو ناك مسا .ةسمخلا لاعفالا:لوالاب دري ملو ىناثلا صنلاب درو *

 .ديكوتلاو

 (؟')ثلاثلا صنلا

 ىنإ :ىلاتلا ءادهإلا هتجوز ةافو دعب هعبط ىذلا هباتك ردص ىف لم تراويتسا عضو

 ىتجوز ىلإ ...راكفالا نم هتهضو ام نسحأ ىنتمهلا ىتلا حورلا ىلإ باتكلا اذه ىدهأ

 تآفاكملا ربكأ نم اهناسحتسا ناك ىثلاو ؛ىل رصان مظعأ لدعلاو قحلاب اهمارغ ناك ىتلا

 .ىلمع ىلع اهلين وجرأ ىتلا

 نرخ



 نيصصختملا ريغل وحنلا

 لمعلا نم ةصح  باتكلا اذه ىف اهلو  نآلا ىلإ هتبتكام عيمج ىفاهل ناك دقل

 لبق نآلا اهيلع وه ىتلا ةلاحلاب عبط باتكلا اذه نأ ىفسا ربكأو .هيف ىتصح نع صقنتال

 نم اهعم نفدام فصن نع ربعي نأ ىملق ةعاطتسا ىف ناك ولو .هيف رظنلا ديعت نأ
 هبتكا ام عيمجب عفتني امم رثكا .هب ملاعلا عفتنال .ىماسلا نادجولاو ةيملاعلا راكفالا

 .ديرفلا اهلقع ةروشم نودب .ىنادجو و ىركف نع ارداص

 ايوحن صنلا ليلمدن

 امم ةملك :4 و ؛ءاهمكح ىفامو تاينبملا نم ةملك ,/4 اهنم ”7١7 ١, صنلا تاملك ددع

 :ىلاتلاك اهنايبو .ةيبارعإلا ةكرحلا هيلع رهظت

 ةيوعنلا باوبألا ةيوحنلا باوبألا
 0 صنلاه ةدراولا 0 صنلاب ةدراولا

 نيصنلاب تدرو انه تدرو ىتلا ةيوحنلا باوبالا عيمج نأ ةظح الملاب ريدجلا نم

 انضرضلا



 ةيبرعلا ةخللا تايساسأ ىف

 مكهت ةعماجلا نإف .ةفاقثلا تايمومع باسكإ ىلإ فدهي ماعلا ميلعتلا ناك اذإ

 ل ا ل هوا ا

 .ماعلا ميلعتلا نع ةعماجلا

 ةفصب ةفرعملاو صصختلا وحن حيحصلا هاجتالا اهبالط ىدل ىمنت نأ ةعماجلا ىلعو

 .مهسفنأب ةفرعملا ليصحت نم مهنكمت ىتلا تاراهملاب مهدوزت نأو ؛ةماع

 اهنأ ىلع ةبردملا ةيرشبلا ىوقلل اهجاتنإ ةيواز نم ةعماجلا ىلإ رظني نأ نكميو
 لمحتت ىتلا تادايقلاو .ةركفملا لوقعلاو ,تاءافكلا هذه م د مدنت اهنأل ةيجاتنإ ةسسؤم

 .عمتجملا ىف ةيلوثسملا
 ايوهن صنلا ليلعن

 امم ةملك 05و ءاهمكح ىفامو تاينبملا نم ةملك ؟5 اهنم ,:54 صنلا تاملك ددع

 :ىلاتلاك اهنايبو ؛ةيبارعإلا ةكرحلا هيلع رهظت

 ريخو :أدتبملا ريخ ادع . ةقباسلا صوصنلاب ترم دعاوق نم صنلا اذهب درو ام عيمج #

 .صوقنملاو نإ

 انضر



 نيصصختلا ريغل وحنلا

 0 سسماخلا ص نلا

 ناريإ ىلع تضرع هتموكح نأ سما فيرش زاون ناتسكاب ءارزو سيئر ىفن

 ةيفحص ريراقت ىلع دري فيرش ناكو .ىوون ثاحبأ لعافم ءانب ةداعإل اهتدعاسم
 عيطتست ناتسكاب نإ مهلوق ناتسكاب ءاملع نع تلقنو ؛سمأ لابأ مالسإ ىف ترشن

 .اهيدل ثاحبأ لعافم رمع ةلاطإ ىلع ناريإ ةدعاسم

 اذه ناتسكاب روزيس دلانيجير ىكيرمالا ةيجراخلا ريزو دعاسم نأ ركذلاب ريدج
 ناريإو ناتسكاب نيب ىوون نواعت ىأ نأ دقتعيو .ىوونلا عوضوملا ثحبل 'عوبسألا
 هنطظتشاو ةرضواعم ريت

 ايوحن صنلا ليلعت

 انةمكالا و ءاهمكح قامو تاندنلا خم ةهلك *؟ اهتم: ضنلا تاملك دنع

 :ىلاتلاك اهنايبو :ةيبارعإلا ةكرحلا هيلع رهظت

 وأ ,ةقياسلا صوصنلاب تدرو صنلا اذهب ةدراولا ةيوحنلا باوبألا عيصج #*

 .اهدحأت
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 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 ('4) سداسسلا صنلا

 تاعماجلا ىف ةيبرعلا ةغللا بالط سيلو ءرسيو ةسالس ىف مهراكفأ ميدقتو مهسفنأ

 مهنم بتكي نم لقو .ضرم ريغ ماعلا مهاوتسمف .كئلوأو ءالؤه نم الاح نسحأب
 .فقوت وأ مثعلت نود ةركف ارقي نم دجت نأ ردنو ؛,أطخ الب رطسأ ةعضب

 مخوأب رذنت ةريطخ ةرهاظ ىهو ؛قحلاب رارقإ اهب ميلستلاو .ةدوجوم نذإ ةرهاظلا
 .ةيبرعلا انتغل وحن ةبرفلاب سحن نأ ىلإ اءوس تدادزا اذإ  انب ىدؤت دقو ,بقاوعلا
 .هللاب ذايعلاو هنم برتقت داكن ام وهو ؛ةيبنجأ ةغل وأ ةيناث ةفلك اهملعتن نأو

 ايوحن صنلا ليلعت
 امم ةملك ١و .اهمكح ىفامو تايثبملا نم ةملك 7 اهنم ,.57” صنلا تاملك ددع

 :ىلاتلاك اهنايبو ,ةيبارعإلا ةكرحلا هيلع رهظت

 .اهراركق | صنلابةدراولا | اهراركت | صنلاب ةدراولا محن

 فطعلا ١

 .سيل مسا ىه ةدحاو ةلاح الإ صنلا اذه ىف دعاوقلا نم ديدجال هنأ ظحال *
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 نيصصختملا ريفل وصنلا

 (؟0) عباسلا صنلا

 تاجايتحا ريفوتل ةيرورضلا ماهملا نم جاتنإلا ثيدحتو ىعارزلا عاطقلا ريوطت نإ
 لكشي ىتلا تاعاطقلا نم ىعارزلا عاطقلا نأ ىلإ ةفاضإلاب ؛ةيئاذغلا علسلا نم ةلودلا

 .ةيساسأ ةدعاق نطاوملااهيف

 ريبك ءزجل يشيعملا ىوتسملا عفر ىلإ ىلاتلاب ىدؤي فوس عاطقلا اذهب ضوهنلا نإو
 .مهنم لك رارقتسا ىلع لمعيو ؛نينطاوملا نم

 نم ةيعيبطلا دراوملا ةبامح نمؤت ؛ةرقتسم ةيعارز ةيمنت قيقحت ىلإ ةلودلا فدهتو

 اكراشم ضرألا ىف عارزملا ءاقي ىلع دعاسست ىتلا فورظلا ئيهتو .:رئاجلا لالفتسالا

 .ةلودلا داصتقا ءانب ىف

 امم ةملك 64 و ؛اهمكح ىفامو تاينئبملا نم ةملك 5" اهنم ١, صنلا تاملك ددع

 : ىلاتلاك اهنايبو ؛ةيبارعالا ةكرحلا هيلع رهظت

 .ةيوحنلا باوبألا
 2 صخلابةدراولا >>

 .اهدحأب وأ «:ةقياسلا صوصنلاب تدرو انه دعاوقلا عيمج #

 ليعمل



 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 نم هنإ لاقو . الماك ادييأت ىنيلطسلفلا فقوملا يندرالا دفولا مساب ثدحتم ديآأ دقو
 نأ نييندرألل نكمي ال هنأو .نيبناجلا نم لكل افلتخم لامعأ لودج كانه نأ حضاولا

 ريثأ ىذلا فالخلا نإف اذهلو ؛ مهنع ةباين اوضوافتي نأ وأ :نينيطسلفلا مساب أوثدحتي

 عوضوم بلص ىف فالخ وهامنإ .طقف تاءارجإ لوح افالخ سبل ةلأسملا هذه لوح

 .ليثمتلا ةلكشم لحل ةفثكم تالاصتا ؛ةيبرع مصاوعو .؛اهتاز نطنشاو تدهشو

 ىلع قافتالاو ,فقوملا ثحبل :نيتعاس رمتسا اعامتجا ةيبرعلأ دوفولا ءاسؤر دقعو

 ىتلا مهتاموكح عم تالاصتا ةيبرعلا دوفولا ءاسؤر ىرجأو .اهتجلاعمل دحوم فقوم

 :ةيدوعسلا ةيموكحلا تالاصتالا ىف تكراشو ,ةيكيرمألا ةرادإلا مم اهرودب تلصتا

 ايوحن صشل ل يلعتن

 ةملك 7١و ءاهمكح ىف امو تاينبملا نم ةملك 5" اهنم .ةملك١ ٠ ؛ صنلا تاملك ددع

 :ىتلاك اهنادب .ةيبارعإلا ةكرحلا هيلع رهظ تامم

 ةيوحنلا باوبألا ةيوحنلا باوبألا

 " اهيرك صنلاب ةدراولا م صنلاب ةدراولا



 نيصصختنم لا ريغل وحنلا

 .ةقياسلا صوصنلا ضعب ىف رركت دعاوق نم صنلا اذهب درو ام عيمج نأ ظح اليو #
 ىناثلاو لوألا نيصنلا نإف ,ةليلقلا تاءانثتسالا ادعو . سيل ربخ ىهو ةدحاو ةلاح ادع

 .فدهلا عمتجم ىلإ ؛هجئاتن ىف برقأ ةيبرعلا ةغلل ةبسنلاب ةنيعلا عمتجم

 ةبسنو .ةقباسلا ةينامثلا صوصنلل ةيوحنلا تاليلحتلا ىلاتلا لودجلا ىف لمجنو

 :ماع هجوب صوصنلا هذه ىف ىوحن باب لك عويش

 نيحنا



 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 هساك | هلع فا لعملك سل ١

 مد حش م4 ريدي تت 2 . 5

 _م
 ِك

 جا دمج اس مصل 4 مصل ١١ مدخلا

 اس ا مه اه اهب اهي معا ىلا نتا ل رف عا مح

 نأ قرفلاو ,ىعماجلا ىوتسملا لبق مأ ىعماجلا ىوتسملا ىف ناك ءاوس ,صصختملا

 .«رفص ةطقنلا نم سرديد ىعماجلا ىروتسملا ليقامو «مجاري» ىعماجلا ىوتسملا

 رورجملاو ,تاينبملا ناب رّكَذُت نأ هجردتو ىساردلا جهنملا ليكشت دنع ديفي دقو

 ل



 نيصصختما ريغل وحنلا

 لودجلاب ىوحنت باب لك عويش ةبسن عجار) ماع هجوب ةيبرعلا بيلاسألا نم
 .(قياسلا

 ريغ ىعماجلا بلاطلا عم اهتعجارم ىرن ىتلا ةيوحنلا باوبألا ىه نذإ كلن
 ءامشالاو :ةدفلا لكم :ىرخالا لئاسلا نكعباهنلا فيستا نم نسانآلو :نكضختلا
 :ىف ةقالك ىلع ةسعدلا ةامسألا ىف ردضتقت:نآ نلغ..:فروضلا نه عونملاو :ةننهكلا

 ىلع فرصلا نم عونمملا ىف رصتقن نأو هوف» و «مه» لمعتسن ام أردان ذإ وذ ,خأ ءبأ

 نأ كلذ ؛(ليعافمو لعافم) عومجلا ىهتنم ةغفيصو ؛لعفأ نزو ىلع ىتلا ةفصلا بارعإ
 ؤفو :اهارخاوا نيكستب قلطنت نا مضي ةفئؤمو ةركذم -ةرصانغلا مالعالا ءامسا

 .(عمجم رارق) مالعإلا ىف فقولا ىرجم لصولا ءارجإب ىمسيام

 :ف دهلاو جهنملا نيب

 وأ .ديرجتلاو ةيمومعلاب انايحا مستت  ىميلعتلا لاجملا ىف  فادهالا تناكاذإ

 .تايوتسملا عيمج ىلع نييوبرتلا نيب لدج عضوم اهلعجي امم ءلخادتلاو ضومغلاب
 هريسيت وأ ىميلعتلا وحنلا جهانم نم فدهلا ذإ ءارهاظ افالتخا فلتخي انه رمألا نإف

 نم بالطلا نيكمت :وهو :نيثحابلاو نيفنصملا نم ريثك ىدل ايفاش احوضو حضاو

 ربعيام اذهو .ةميلس ةءارق اهتءارق مث نمو .احيحص ايبارعإ اطبض صوصنلا طبض
 .ملقلاو ناسللا ةمالسب هنع

  صوصتنلا ءارقتسا ناكو .هاوتحم ددحو جهنملا حمالم مسر ىذلا وه فدهلا اذه

 فدهلا نيب ةقيثو انه ةقالعلاف مث نمو .دودحلاو حمالملا مسرل اميوق اليبس انيأ رامك

 .قحلا ريسيتلا وه انيأر ىف اذهو .ىوتحملاو جهنملاو

 ىلصن دحا وأ ؛ةلكشملا لح قش اذه لق وأ ؛طوشلا فصن انعطق دق نوكن كلذب اننإ

 ةرورض وهف اعم امهلمعب الإ ىودجالو يناثلا لصنلا وأ رخآألا قشلا امأ .صقملا

 طاشنلا لاكشأو سيردتلا قرطو ؛ةيحان نم فدهلا نيب اضيأ ةقيثو ةقالع دوجو
 .ىرخأ ةيحان نم بحاصملا

 ىف ىروحملا صنلا» ةقيرطب هيمسنام ىه- انيأر ىف كلذ لك ذيفنتل ىلثملا ةقيرطلاو

 .«ىعماجلا ىوتسملا ىف نيصصختتلملا ريغل وحنلا ميلعت



 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 ىروحملا صنلا ةقيرط

 ىذلا ,("7) دعاسملا صنلا ىلع دامتعالا ءوحنلا بتك ىف ةفولام ا سيردتلا قرط نم

 مث ؛ةشقانملا قيرط نع طبنتست وأ صنلا نم ةلثمآلا جرختسُت مث ؛ةلئسالا ضعب هولتي

 .تاقيبطتلا ءارجإو .ةدعاقلا ىلع فرعتلا كلذ ولتي

 يعماجلا ىوتسملا ىفامأ :ةيوناثلاو ةيدادعإلا نيتلحرملل حلصت امبر ةقيرطلا هذه

 ريغتت نأ دبال ةقيرطلا نإف ءامئاد ىفرعم رفص ةطقن نم وحنلا عم لماعتلا نوكيال ثيح
  ةقباسلا لحارملا ىف هرارتجا هل قبسام رتجي هنأ رعشيال ثيحب ؛سرادلا اذه مئالتل

 .ماع لكشب اهاودج مدعب هتربخل سوردلا نع فرصنيف  ةدئاف نود

 سيردت ةقيرطل ضرعأ نأ دوأ .ىروحملا صنلا ةقيرطب هدصقأ ام حضوأ نأ لبقو
 اهنال .تارامإلا ةعماجب ىساسالا ىعماجلا ميلعتلا زكرمب ةيبرعلا ةغللا ةدحوب وحنلا

 «ىروحملا صنلا» و هدعاسملا صنلا» نيب ىطسو ةلحرم ىيأر ىف

 وحن ةقيقحلا ىف وهو -('4) «ةءارقلل وحنلا» باتك ىلع ةدحولاب ىحنلا سيردت دمتعي
 .ةيلاتلا باوبألا ىلع لمتشي زاجيإلا ديدش وحنلا ىف باتك وه وأ اهم ةباتكلاو ةءارقلل

 تابوصنلاو .عفرلا ةمالعو تاعوفرملاو ءرجلا تامالعو تارورجملاو :تاينبملا
 .هتامادختساو ددعلاو زييمتلاو ىدانملاو ىنثتسملا .ةكرتشم تالاحو .ءبصنلا تام العو

 موزجملاو ءرئامضلا ىلإ لاعفالا دانسإو ءصوقنملاو روصقملا امهو نيدصاخ نيتلاحو
 اهيف ديدجلا .نابيردت وأ بيردت باوبالا مظعم ىليو .مزجلا تامالعو مزجلا تاودأو

 ىوحنلا بابلا ىلإ ىمتنيام اهنم جرختسي نأ بلاطلا نم بلطي :ةيرصع صوصن اهنأ

 (ةحفص نيتس وحن ىف تابيردتلاو ةيوحنلا باوبألا عقت) .سوردملا

 نأو .ىرخالا باوبالا نع فلتخت تابيردتلل اصوصن ىوحن باب لكل نأ اذه ىنعمو

 ةلمجلا ىوتسم ىلع لماعت درجم دعي ملو .ىعيبط صنب طبترا دق ىوحنلا بيردتلا
 .اهلمكي وأ .اهنم جرختسي ةدحاولا

 ماسقا بالطل باتكلا اذه ىوتحم سيردت ةصرف روطسلا هذه بتاكل تحيتأ دقل

 لوال سملف ١. 58/4 ةنمسس سمش نيع ةعماجب ةيبرتلا ةيلكب ةفسلفلاو ةيفارغجلاو خيرانلا

 ' رهاظ لكشب مهاوتسم ىقتري نأو .وحنلا ةسارد ىلع اولبقي نأ نكمي باللطلا نأ ةرم

 لحارملا ىف هتسارد قبس ام ىمنت ثيحب ةزكرمو ةزرجوم دعاوقلاو .رصتنخم حرشلاف
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 نيصصختلا ريغل وحنلا
 بيط رثأ تابيردتلا ىف ةلماك صوصن عم لماعتلل ناك دقو .مأس وأ للم نود ,ةقياسلا

 ةلماك تاحفص عم لماعتلا ىلع هتردقب بلاطلا ةقث ديكأت ىفو .ةغللاب وهنلا طبر ىف

 جمانرب ىف اسوملم احاجن تابيردتلا نم عونلا اذه وأ ةقيرطلا هذه تققح دقلو

 اطبض ام صن طبض -تارابتخالا لالخ  بالطلا ىلإ بلطي ثيح ,ىساسالا ميلعتلا

 .ةيئاهنلا ةجردلا ىلع مهضعب لصحيف ,ايبارعإ

 كلذ نكلو ,ماع لكشب بالطلا ىوتسم ىلع ماري امك تسيل جئاتنلا نأ حيحص

 ةعداخ ةيرهظم رومأ ءارو كلذ نم الدب ضكرلاو ,وحنلا سورد حرش ىف قارفتسالا

 .نكرملاو ايوعلا اقللا تانوب ىف ريتك تنواهل يِضضُت

 ل٠95 ماع رصمب نويزفيلتلاو ةعاذإلا دهعمب اعيذم نيثالثو ةسمخ وحنل هسيردت

 نيكمت : ةجيتنلا تناك ثيح .ىروحملا صنلا ةقيرط ىلع دامتعالا ناك نيلاحلا ىفو

 .تاعاس رشع ىلع ديزيال ىسيردت نمز

 صن ىلع زيكرتلا ىلع - اهمسا نم حضاو وه امك  ىروحملا صنلا ةقيرط دمتعتو

 ىتلا ةيلمعلا ةيوحنلا باوبألا لك ىف هيلع بيردتلل ارطس ؟ ٠ ىلإ ٠١ نم  دحاو
 باوبالا لك يف اضيأ نارركتي  نيرخآ نيصن هبناج ىلإ سردملا عضي نأ ىلع ءاهسردن

 .ايلزنم ابجاو نوكي رخآلاو ءبالطلا عم ةعاقلا لخاد ناث بيردتك امهلوأ

 بابلل زجوم حرش  ةيروحملا صوصنلا وأ  صننلا عم لماعتلا قبسي نأ بجيو
 هل قبسي مل نم ماهفإ وأ هتسارد قبس امب بالطلا ريكذت نم نولك .دوصقملا ىوحنلا
 ,صصختلا ىف لغوملا ىوحنلا هنوزخم ىلع ملعملا رطيسي نأ ىلع  بابلا اذه مهف

 .جهنملاو فقوملا مئاليام ضرعب ىفتكيو

 صصخي ىكل .ةروبسل ١ نم بناج ىلع صنلا سردملا بتكي الثم تاينبملا باب ىف

 ند



 ةبيرعلا ةفللا تابساسأ ىف

 هبالط نم سردملا بلطي صنلا ةباتك دعب .ةجاحلا دنع حيضوتلاو حرشلل رخآلا بئناجلا
 ةكرخ وا اهتروض ريقتتال ىتلا تافلكلا ىا)اهنكح نقامو ةنيبملا تافثكلا اوفرهتي نأ
 اهتحت سردملا عضو .ةملك ىلع بالطلا فرعت املكو (لمجلا نم اهعقوم ريفتب اهرخآ

 ةياهنلا ىف بالطلا نم بلطي مث  ةبسانم ةقيرطب ةيدرفلا قورفلا جلاعي نأ ىلع  اطخ

 ددعل ةيسنلاب  ابيرقت  ةيوثملا اهتببسن باسحو  اهمكح ىف امو ةنيبملا تاملكلا ءاصحإ

 ثحبلا اذه ىف اهانضرع ىتلا ةيئامثلا صوصنلا ىف اهتبسن لصت) صنلا تاملك
04 

 اونأ نيذلا بالطلا ةيسفن ىف ريبك ريثأت اهل ءاهتطاسبو هتلوهس ىلع ةروطخلا هذه

 .ةلماك صوصن عم ايوحن لماعتلا نم ةبهرو ةبيه نوثلتمم مهو ةيوناثلا ةلحرملا نم

 ,برعملاو ىنبملا نيب قرفلاب  ةشقانملا لالخ  هبالط ركذي نأ اذه ملعملل نكمي

 لأب فرعملا صوقنملاو ءروصقلاك .اهتروص تابثل تانيبملا مكح اهل ىتلا تاملكلابو
 .ءانبلا ةعرحب مهرصبي نأو .فاضملاو

 مث ؛مهعيمج بالطلا ىلع لمعلا عروي نأ ىلع .ناث صن عم قبس ام ملعملا رركي

 .ثلاثلا صنلا ىف تاينبملا هيف نوفرعتي ىلزنم بجاوب مهفلكي

 ةكرح ريغفتتال ىنلا تاملكلا نيب قرفلل هبالط باعيتسا نم ملعملا دكأتي نأ دعب
 رورجملا ةعجارم ىف الثم ادبي ...اهرخاوأ ةكرح ىف بلاطلا راحي ىتلا تاملكلا ءاهرخاوأ

 ءابلاك :اعويش رجلا فورح رثكأب بالطلا ريكذت نم ةيادبلا ىف سأب الو .رج فرحب

 ؛ىناثلا صنلا ىلع بيردتلا ىف كلذ رثإ عرشي مث .ىفو ىلعو ىلإو نعو نمو فاكلاو

 ...صنلا نم رخآ مسق ىلع رطيس هنأ انه بلاطلا رعشيسو ...ىلزنملا بيردتلل ثلاثلاف

 ةقثلاب بلاطلا رعشيل ؛ءصن لك ىف هتبسنو بلاطلا هفرعام ءاصحإ ذئنيح بسانملا نمو

 .اسوملم امدقت رارمتساب مدقتي هنأو .وحنلا ملعت ىودج ىفو

 .اهمكح ىفامو تاينبملا :لاجم ىف دحاو صن عم لماعتلا ىلي اميق لواحنسو

 .عراضملا لعفلا ءرج فرحب رورجملاو
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 نيصصختنملا ريغل وحنلا

010 

 اهمكح ىفامو تايئبملا ةعجارم

 ىف  هرخآ ةكرح وأ هتروص ريغتتال امم  اهمكح ىفامو تاينبملا ثحت اطخ عض

 :(اهتحت طخ عضو نم الدب دوسالا نوللاب اذه تاملكلا تبتك) : ىلاتلا صنلا

 .اميلس اقطن ةيبرعلاب قطنلا نسحت ال اهيف ةئشانلا نأ نم وكشت مويلا دالبلا عيمج
 ةيبرعلا ءادآ عيطتست ال اهلعج فارحنالاو جاجوعالا نم ءىشب اهتنسلا تبيصأ امنأكو

 يف ةئشانلا ةنسلا باصأ كلذ نم ائيش نأ ائنظ اذإريبك اأطخ :يطختو .احيحص ءادأ

 .ةيبرعلاب ديدسلا قطنلا نع زجعت اهلعج ةيبرعلا انئادلب

0( 

 رسج فرحب رورجم لا ةعجارم

 :نيسوق نيب فرحب رورجملا عض

 .اميلس اقطن (ةيبرعلاب) قطنلا نسحتال اهيف ةئشانلا نأ نم وكشت مويلا دالبلا عيمج

 ءادا عيطتست ال اهلعج فارحنالاو (جاجوعالا) نم (ءيشب) اهتنتسلا تبيصأ امناكو

 ةئشانلا ةنسلا باصأ كلذ نم اثيش نأ ائئظ اذإ ريبك أطخ ءئىطخنو احيحص ءادأ ةيبرعلا

 .(ةيبرعلاب) ديدسلا (قطنلا) نع زجعت اهلعج ةيبرعلا (انئادلب) ىف

00( 

 عراضملا لسمفلا ةعجارم
 .عراضملا لعفلا لاوحأب بالطلا ربكذتل ةروبسلا نم ايناج كرتن اننأ ظحال

 :نيسوق نيب  ةرهاظ ةكرحب برعي ع راضم لعف لك عض : بيردت

 رييفت :ت مدع ةلظح الم عم  رايتخالا امهيلع مقي نيذللا  ثلاثلاو ىناثلا نيصنل دلا ىلع قيبطتلا رركي «#

 .هانفرع ام ةرم لك ىف صنلا نم طقسن ائنأ ركذتو  ةراهملا باسكإ ةلحرم يىفانلز الف  صروسصنلا

 نا



 ةيبرعلا ةغللا تابساسأ ىف

 اميلس اقطن ةيبرعلاب قطنلا (نسحت)ال اهيف ةئشانلا نأ نم وكشت مويلا دالبلا عيمج
 ءادآ (عيطتست) ال اهلعج فارحنالاو جاجوعالا نم ءىشب اهتنتسلا تبيصأ امناكو
 ةنسلا باصأ كلذ نم ائيش نأ اننظ اذإ اريبك اطخ (ىطخن)و .احيحص ءادأ ةيبرعلا

 .ةيبرعلاب ديدسلا قطنلا نع (ٌرجعت) اهعلج ةيبرعلا اننادلب ىف ةئشانلا
 / قلطملا لوعفملا / فطعلا / تعنلا / هيلإ فاضملا :فّرعت ىف كلذ دعب رمتسن

 .اهلك ةيرعملا تاملكلا رخاوأ طبض نم ىهتنن ىتح ...نإ مسا /أدتبملا

 .ايوحن صوصنلا ىلع ةرطيسلا ىلع بلاطلا ةردق معدت اهنأ ؛:ةقيرطلا هذه ةيزمو

 ىوحن بابل انه لاجم الف  ىحنلاب صوصنلا ال -_ صوصنلاب وحنلا طبرت اهنأ امك
 .ىعيبط صن ىأ وأ ةثالثلا صوصنلا ىف هل لاثمال

 .دحاو نأ ىف جهنمو ميلعت ةقيرط ىه نذإ ةيروحملا صوصنلا وأ ىرروحملا صنلا ةقيرط

 -لزنملاب صنو ةيساردلا ةعاقلاب نيصن  ةثالثلا صوصنلا ليلحت نم ءاهتنالا دعب

 .ماع لكشب ايبارعإ ًاطبض صن ىأ طبض نم اونكمت دق ضرتفن اذكه وأ بالطلا نوكي

 ديكآتل ,ةعونتم صوصن ىلع تابيردتلا نم ةعومجم ىهو ةريخأ ةلحرم ىتأت انه
 .ةبساتم ةجردب ىفيظولا وأ ىلمعلا وحنلا ةيصانل بلاطلا كالتما

 شسماوهلا

 .فيض ىقوش روتكدلل هديدجت جهن عم اثيدحو اميدق ىميلعتلا وحنلا ريسيت عجار )١(
 ىلإ ثحابلا ليلد :ةحيحصلا ةيبرعلاو .اهدعب امو ١ 5" ص رصمب فراعملا راد

 ,؟ "ص١ ط ,ةرهاقلاب بتكلا ملاع .رمع راتخم دمحأ روتكدلل ىوفللا باوصلا

 . 18 ص 98٠ ١, ةئنس تيوكلاب

 .ةمدقملا :ميهاربإ ميلعلا دبعل ىفيظولا وحنلا (؟)

 ” 7, ص .؛ةحيحصلا ةيبرعلا (1)

 ,ىميلعتلا وحنلا ريسيت باتك ىف فيض ىقوش روتكدلا همدق ىذلا رصحلا عجار (1)

 .اهدعبامو ١ ؛ ص

 م



 نيصصختما ريغل وحنلا

 ١ ١., ص ,قباسلا عجرملا(5)

 .08 ص .قباسلا عجرملا(1)

 ةدامع رشن .لين ةدوف ىلع .د قيقحت ؛ماشه نبال بارعإلا دعاوق نع بارعإلا ()
 .19 ص ١541, ةنس ؛ضايرلاب تابتكملا نوئش

 311 ص .وحنلا حالصإ ىفو ,؟ ١ ص ,ىميلعتلا وحنلا ريسيت (6)

 ف ص «قباسلا عجرملا(١ :

 ركفلا راد .ىديعصلا لاعتملا دبعل ديدجلا وحنلا باتكب تاحرتقملا هذه صن عجار )١1١(

 ةينوي "1 .؟ 9 ىموي ىف ىرصللا ةديرجب ةرم لوأ تاحرتقملا هذه ترشن دقو

 دقوا ٠ ” ص ديدجلا وحنلا باتكب مولعلا راد ةنجل در يف ىأرلا اذه دقن عجار (19)

 .فصان دمحأ دومحم :توفص دمحأ «فيطللا دبع دومحم :نم ةنجللا تئوكت

 .ىتاخب فسوي دمحأ .داوجلا دبع دمحم .ىمويب ىعابسلا

 . ؟7 ص .ىميلعتلا وحتلا ريسيت بن )7 ١(

 .ًاهدعبامو5ل ص .ديدجلا وحنلا ١( ىلا

 .قباسلا عجرملاب ةلواحملا هذه ضرع عجار(١ 0(

 ةيرلذن باتكب ثحدلا رشنو . ١51/95 ةنس ءج ,ةرهاقلاب ةيبرعلا هغللا عمجم ةلجم )١1(

 . 3١5 ص ١ 53481/ ةنس ةرهاقلا .برعلا دنع ىوفللا لامتكالا

 )١1( ؟ ط ؛قشمدب باتكلا راداط .

 )١18( ط .توريب .ىنانبللار ركفلا راد ط ١, ةنس ١9178.

 )١9( ص .يميلعتلا وحنلا رريسيت :نع 57.



 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىف
 1١. ص .وحنلا حالصإ ىف :نع (7:)

 ) )1١ص .يميلعتلا وحنلا ريسيت 5 .

 .ه ص .ةمدقملا ,ىفيظولا وحنلا )١9(

 )١11( ص .يميلعتلا وحنلا ريسيت ".

 .57؟ ص ؛وحنلا ديدجت )١14(

( 

( 

' 

 .سداسلا 6 سماخلاو عيارلا : باوبألا 3 0(

 ؟,5 ص ١١. ط ,فراعملا راد(51)

 فراعملا ةأشنم ,ةدابع ميهاربا دمحم روتكدلل ىبرعلا ثارّتلا يف ىميلعتلا وحنلا ؟ا/)

 .814 ص ١941, ةنس .ةيردنكسإلاب

 ."”50 ص .ةحيحصلا ةيبرعلا (1)

 (ةمدقملا) ىميلعتلا وحنلا ريسيت (19)

 رشنلاو عبطلل ةيملاعلا ء.ديرف دمسأ قيفش ةمجرت .تياه تربلجل راكفالا ةرجه (")

 ) )7١ص .نيمأ مساقل ةديدجلا ةأرملا 84.

 .؟0 ص .هتاهاجتاو هاياضق .ىعماجلا ميلعتلا (1)

 ١. 4 ص ,م 1991/1١/١7 ىف ؛ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلاب جيلخلا ةديرج (7؟)

 .؟9 ص ,ةحيحصلا ةيبرعلا (514)

 ةيبرعلا تارامالا ةغهماجب ىساسالا ىعماجلا ميلعتلا زكرمب تاردقلا رابتخا (75)
 .155  ريمفون .ةدحتملا

 .4 ص ؛م 1951/١9/١7 ىف جيلخلا ةديرج(؟1)

 .؟77 ص .ميهاربإ ميلعلا دبعل ىنفلا هجوملا (70)

 .ةيبرعلا ةفللا ىف ساسالا باتك نم لتسم وهو كارتشالاب ثحابلل (58)

 نكت



 (0) قحلم

 رابتخال جذومت

 ةيبرعلا ةفللا ىف تاردقلا سايق

 (اهب نيقطانلاريفب اصاخ سيلو ةيبرعلا ةفللاب نيقطانلاب صاخ سايقلا اذه)



 ةيبرعلا ةغللا تابساسأ ىف

 رابتخال جذومن

 (١!ةيبرعلا ةغللا ىف تاردقلا سايق

 ناتعاس نمزلا

 (ةجردةنم) ؛ةغللا .الوأ

 (ةجرد نوسمخ) :ىتأي اميف أطخلاو باوصلا هجو حضو ١
 .ماه رماب ىلافشنال مويلا كروزأ نل فوس (1)

 ؟ءاج ىلع له (ب)

 ؟رضاح ىلع له (ج)

 ؟ىلع رضح له(د)

 ؟ىلع رفاسي ملا ( ه)

 .ضرالا نيبو ءامسلا نيب باحسلا ( و)

 .ةحفص ةئم ىلع تاحفصلا ددع ديزي (ز)

 .جمانربلا نم رشع ةسماخلا ةقلحلا دهاش (ح)

 .هبلقت ةرثكل ؛همهف ىف سانلا راتحي ( ط)

 .هنم نورخسي حون ىلع اورم املك رافكلا ناك (ى)

 (ةجرد نوسمخ ) ؛ ببسلا نايب عم ةيتآلا تارابعلا بوص

 .دحاو عوضوم ىلع ةرصاق هتافلؤم (أ)

 .اعم انخاس لسعلاو عمشلا طلخ بجي ؛ةبرجتلا حجنت ىكل (ب)

 .لوبقم 435 نم لقأ ىلإ ؛ ٠١ نم :تاريدقتلاو .رثكاف ؛ ٠ ٠ نم حاجنلاو . ٠ 5٠ نم ةجردلا )١(

 .زاتمم ٠ 3٠ ىلإ ؛ 75 نمو .ادج ديج 175 نم لقأ ىلإ 4 5٠ نمو .ديج ؛ 5 ١ نم لقأ ىلإ !" 5 نمو

 منع



 ةيبرعلا ةغللا ىف تاردقلا سايق

 .ةقيقد ةغايص هترابع ثحابلا غيصي نا بجي (ج)

 .اقلطم اوبردتي مل ىأ .بالطلا بيردت متي مل (د)

 .دكتو لمعت نأو دبال (ه)

 .ةحضاولا ريغ ميهافملا نم ةعومجم ثحبلاب ءاج ( و)

 .نرقلا اذه نم تاينيعبرالا ىف ةنياهصلا ةلود تنلعأ ( ن)

 ؟ماك ةبسنب ثدحي ةروصلا هذه روهظ ( ح)

 .ةئسح هاياونو ؛بذهم لجر ىقيدص ( ط)

 .مهسورد ريضحتب اوموقي ال نيملعملا نم ٠٠٠١ ةبسن نأ ثحابلا دجو ( ى)

 (ةجرد ةئم) :وحنلا .ايناث

 :ةحيحص ةلمجلا ةباتك دعأ مث ىلي اميف ةيوحنلا ءاطخألا حضو - ١

 (ةجرد نوسمخ)

 .ةيموكحلا تائيهلاب لمعلل اصرف نيجيرخلا ءالؤهل سيل (1)

 .بعشلا شلجم ىف نيلثمم هل راص ىتح بزحلا لضان (ب)

 .هيجوتلا نم اعون كانه نوكي نأ ىغبني (ج)

 .اصخش ةئم عبسو فلأ نم ةنيعلا نوكتت (د )

 .ءزج نيثالث نم رابتخالا نوكت دقو (ه)

 .ةلوهسب المع نودجي ال ةراهملا ىطسوتم لامعلا ( و)

 .قوقحلا نم ريثك ةأرملا تبستكا (ز )

 ىناوث ةينامث ريغ رمالا قرغتسي مل( ح)
 .لمعلا ىف اورمتسي نأو نولمعي نأ بجيو .دجب اولمعي مهنإ( ط )

 .ىطسولا ةيرادإلا تايوتسملا ولغاش تاراهم زيزعت ىلع لمعلا بجي ( ى)

 (ةجرد نوسمخ) :ايبارعإ اطبض ىتألا صنلا طبضا - "

 ه6



 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 نيذلا ملعي لهف» :نرقلا اذه نم تاينيث الثلا ىف . كرابم ىكر روتكدلا لاق

 ةغللاب مولعلا عيمج سّرَدُن ,سدقلاب ةيربعلا ةعماجلا نأ ,ميلعتلا بيرعت نومواقي
 اوناك دوهيلا ءاملعلا نأ عمو .مولعلا ةمدخ ىف ضام اهل سيل اهنأ عم ؟ةيربعلا

 ةيربعلا ةغلل ةيبصع قلخ ىف اموي اوركفي ملو ؛ةيبنجأ تاغلب مهضارغأ نع نوربعي

 وأ زفاح نود مدقت الو ميلعت الو :ةدارإو زفاح انه ةيبصعلا .«:ةينويهصلا ةركف لبق
 !ةوخن وأ ةدارإ

 (ةجرد ةئم) :ةيئالمالا ةبانكلا  اثلاث

 (ةجرد "4) :امات اطبض ىتأيام طبضا )١(

 .بيدألا ةعارب هتداهشف بدالا امأ ,ةيموكحلا فئاظولا ىف ةبولطم تاداهشلا (1)

 ملؤيو رضي ام ةقادصلا نمو 0 هعفن كلاني ام ةوادعلا نمو

 (ةجرد نوسمخ) :ةرم لك ىف كنم بلطي امك بجأ (؟)
 .لأس (ام نع) هتبجأف ؟ثحبت (ام نع) :ىنلأس (أ)

 .هارت ام بيوصتو ساوقالا فذح عم ةباتكلا دعأ

 .اعيمج .... عنصملا .... (ب)

 :ةيتألا تارايتخالا دحأب ةلمجلا هذه لمكأ

 .اغيمج اورضح عنصملا ولماع .

 .اهيمج اورضح عنصملا اولماع

 .اعيمج ورضح عنصملا اولماع .

 .باتكلا ءازجأ نم اءزج الإ دجأ مل (ج )

 اء ةملك ةينثت مم ةلمجلا ةباتك دعأ

 .باتكلا نم ءزج الإ دجو ام ( د )

 .هءزجد ةملك ةينثت عم ةلمجلا ةباتك دعأ
 .مويلا متنحتما ( ه)

 .ةلمجلا هذه ىلع ماهفتسالا ةزمه لخدأ

 .لعفا انأ اه.اذنأاه (و)

 .نيهضوملا ىف ءانأ«و ,هيبنتلا ناه» هناتك ىف ف الثخالا بيس ام
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 ةيبرعلا ةغللا ىف تاردقلا سايف

 .كلاذ .كلذ (ز)

 .اطخو ىنعم امهنيب قرفلا ام

 .«مل» اهيلع لخدأ : ءيجي (ح)

 .ىرخا ةرم ءايلابو ؛ةرم ةعراضملا ةزمهب اءودبم عراضملا تاه :سشي (ط )

 .ةزمهلا ةباتك نأش ىف ةيبرعلا ةغللا عمجم رارق قيبطت الواحم

 ؟امهنم لك ىف ةزمهلا عضوم فالتخال كريسفن ام .!دتبملا نم ؛أدتبملا ( ى)

 (ةجرد ١ 5) :ةيئالمإ ءاطخأ نم هب ام ابوصم ىتآلا صنلا ةباتك دعأ (؟)

 ,رشبلا عيمجل هحاتم نوكت نأ ىغبني هعنايلا هتارمثو ءدحاو ىرشبلا ركفلا نا

 ليزتل همجرتلا ىتاتو .ىيسايس وأ ىدقع فالخ وأ ءدودح وأ .ةغل نم زجاح نود
 لك هنم لهني الهنم ,ىناسنالا ركفلا عئاور لعجت ىك تافاسملا زجاحو .هغللا زجاح

 .مهتاعمتجم فالتخإ ىلع ءرشبلا

 (ةجرد نوسمخ ) :ميقرتلا تامالع .اعبار

 «رونلا طويخ» ةياور نم وهو) ىتألا صنلا ىف ةبسانملا ميقرتلا تامالع عض

 ١(: 58 ص هللادبع ميلحلادبع دمحمل

 ابيرق زجاحلا ىلع ئكتيو ءاسملا ةيحت اهيلع ىقليف دوعي باشلاب اذإو

 اهلاسب

 كركشأ ةالابم مدعب تدرف

 نيترحاسلا هينيع تأرف رونلا هاجتا ىف عقاولا ههجو ىف سرفتت تذخأو
 اقودس كردت مل ةوقب ةثيلم اهدكل قلت لك خم ةيلاغ ةرينب لوقي هتعمساو

 لأست تعراسو اهتكحض متكت ىهو هيف تقلمحف

 اب



 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 ةمهتلا هذه اذاملو ةفسلف

 نكل اداج ملكتأ انأ ةمهت

 اذام نكل

 اضيأ داج ىلع كدر نأ ىلإ ليخي نكل

 دارأ امك مالكلا باب حتفنا اذكهو

 (ةجرد ةئنم) ريبعتلا  اسماخ

 . دبع هل ترص افرح ىنملع نم -

 . ادن هل ترص افرح ىنملع نم

 اب ةميعدت عم كيأر نع ربع ؟(ًذن مأ دبع) عضوملا اذه ىف لضفت نيتملكلا ىأ

 .ارطس رشع ةسمخ وحن ىف كلذو .هلدأ نم هأرت

« # #» 

 .ةجرد نوسمخ ىرخأ ءاطخأ ةيأ نم هولخو طغلا حوضول ؛ةظوحلم



 ريرفهفلا

 سرهُملا

 0 ز ] ]ز] ]ذا 0 ةمدقم

 1ك11111010111 1 21000000 ا ............ ةفاتكلا :لوألا مسقلا

 00000 0000اا 0 0 ا :ةيئالمإلا ةباتكلا .الوأ

 00 ا 000000000000010 لخدم

 ا ا ما جب و و رس و انبم تامدقم .ةزمهلا ةباتك.١

 1 ا و وما وس وا ماجا وس دات ةملكلا لوأ ىف ةزمهلا

 1 ا ا ةزمه هلوأ ام ىلع ماهفتسالا ةزمه لوخد

 00000000 ا لصولا ةزمه ةكرح

 ا ياما ون تسمو سس ماس ا سوو نإةزمهحتف

 0 0 نإةزمهرسك

 000 ةطسوتملا ةزمهلا
 ووو ماس ةوماسا اا امااااباسس ا ةفرطتملا ةزممهلا

 " .......... ...... (ةطويرمو ةحوتفم) ةملكلا رخآ ىف ءاتلا. "

 11 وما سس ار الا اج است جا ءاهلاو ةطوبرملا ءاتلا "'

 ا فذحت ىتلا فورحلا.

 001707 ] ] ] ] ] ]ز]ز]ز]ز ]| ]ز]ز]ز ]7 0 دازت ىتلا فورحلا . 5

 ا ]  ] ] ] ] ] ]ز]ز]ز] ] ]ز]1]ذ1]1] 1 تاملكلا ضعب لصو 1

 يح اا م ءام وأ افلأ ,فلأ هرخآ ام بتكي ىتم .

 00 ؟افلأ اهمامأ عضن ىتم .ةملكلا رخآ ىف واولا 8

 ا 5237371211 0 تاملكلا ضعب ةباتك ىف فالتخالا.9

 1 دل ا ا هاعطم 50 ةيئالمإلا ءاطخألا ع ويش بابسأ ٠

 000 ةيفيظرلا ةباتكلا ىف .ايناث
 ها ا ل ا ا ةحفصلل ىناكملا ليكشتلا ١
 ةاق توب دست دسنلا او او ولا ونت 00 .. ريرقتلا ةباتك "

 6 را ا ا ول والاول او ا 000 صيخلتلتلا . "

 0 0 0 5000007 .. ةيمسرلا تايبتاكملا .:



 ةيبرعلا ةغللا تايساسأ ىف

 .- مهمرصلا»
 ا .. يفيظولاوحنلا ىناثلا عسقلا

 0000000 ز] ز ز]ز]ز]ز]ز]ز] ] ]ز]ز]ز ز] ا لخدم

 00 يت ت............... ةقروهملا صوصتلا

 ة« .... ةملكلا

 ...... لقاعلا ريغو لقاعلا عمج ىلإ ةراشإلا

 0 0 ىظفللا ديكوتلا

 5 522000 52 اننا نووهسلل نسل ةووص ىلع اننا

 ... نيخلاو ادتبملا

 ... اهتاوخأو ناك

 م



 56 رئامضلا ىلإ رخآلا ةلتعملا لاعفالا دانسإ

 لصفلا ريمض

 02000 ىدعتملاو مزاللا لعفلا

 00 تايوغل : ثلاثنلا مسقلا

 ......... يهصقلاب ثدحتلا دنع اطخلاو باوصلا

 قت ام 510000 0 فدع 2 يدمدلل لاففألا ضعي



 ةيبرعلا ةغللا ثايساسأ ىف

 ١ .لقوآلق

 فا 000 5700 11101 11 ت7 اذك ربغاذك

 0 1 ... لهم ب ماهقتسالا

 0 0نرب 03 هو ةزمهلاب ماهفتسالا نيب فالتخالا هوجو

 اا ضعبو لك ىلع «لآ,ه لوخد

 فرخأ 00 هريغ٠ ىلع «لا» لوخد

 ا ١ ةنمزالا ىلع ىضاملا ةلالد

 ا 0
 « سو .ف.دعبامأ'

 ا اوس وبا و سو معد 520000 اذكو اذك نيب

 7 ا ش .. عضبو فين

 م ساب ع ويف ...... لب دعب واولا عوقو ٌراوج

 01 مالعالا ءامسا ةياكح

 01 578 .................. اصله

 «4. ش .. ةمث . مث ثمل .مث

 1 و ال ناسنإلا مسج نم ركذملاو ثْنّؤلا

 0 001 ا ... هءىمش لك مأ
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 1 ءيش لك نبأ

 ضن



 ا تارضاململا لالخ تاظوحللا نيودتو عامتسالا

 5314 .............................. قطْقْلا تايسأسأو طبضلا يف: ١ قحلم

 سا ا

 مالأإ 0 تس تم تت. .......... اوسهأشلإ وأ فورهلا ضعب لادنإ

 سايب ل ل ........ هرفملا بئافغلل ىثلا ءاهلا ةكرح

 م 1 525271711101 «يشدو وش» ىف ءاهلا نيكست زاوج -

 ساب ل ل ةرشع  رشع ىف نيشلا طبض -
 ا 30 ............ فقولا

 فما 5 0

 "ام 11111111111111 ؟ قحلم

 مسر نأشب |! ةنس ةرهاقلاب ةيبرعلا ةغللا ممجم رارق ." قحلم

 20 ............ ...... فأصه رشم نم هقفارامو ةزمهلا

 "1 ريراقت نم هقفار امو 8٠ ةنس ةرهاقلاب ةيبرعلا ةفللا عمجم رارق
 ١١ وملس ريشبل اهرخآو ةملكلا طسو تازمهلا لكل ىوقالا ةدعاق

 عينا اساسا (ىروحملا صنلا ةقيرط) نيصصختملا ريغل وحنلا : قحلم

 ؟6؟ ..................... ....... ةيهرهلاأ ةقللا ىف تاردق سايق رامتخا :  قحلم

 ضكر


